أحكام رادعة بحق المرتشين ومستغلي السلطة ومواصلة مباشرة العديد من قضايا الفساد
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البحر الأحمر تطلق الن�سخة الثانية من برنامج نخبة اخلريجني

جدة

ت�صوير :خالد بن مر�ضاح

واجهة ينبع
وملتقى التجارة

جدة -يا�سر بن يو�سف

يعترب �سوق الليل يف ينبع �أيقونة تاريخية وتراثية
كبرية� ،أهّ لته ليكون �أحد اهم �أماكن الزيارة يف حمافظة
ينبع ،التي �أدرجتها الهيئة ال�سعودية لل�سياحة �ضمن
�أكرث من  17وجهة يف مو�سم "�شتاء ال�سعودية" الذي
�أطلقته الهيئة م���ؤخ��را ،وي�ستمر حتى نهاية مار�س
املقبل .ويعد �سوق الليل بـ"تاريخية ينبع" من �أقدم
الأ�سواق على �ساحل البحر الأحمر� ،إذ ميتد تاريخه
�إىل مئات ال�سنني ،منذ �أن كان وجهة رئي�سية للبحارة
والتجار القادمني من �أفريقيا �إىل ميناء ينبع القدمي،
لي�شهد تبادل ال�سلع وعقد ال�صفقات التجارية ،وتوفري
م�ستلزمات ال�صيادين ،الذين كانوا يق�صدونه ليال قبل
انطالقهم يف رحالتهم بالبحر ،لي�صبح ا�سمه فيما بعد
بـ"�سوق الليل".
التفا�صيل �ص8
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السفير األمريكي يشيد
بتقدم المملكة الحضاري
الريا�ض  -البالد

أجواء باردة

سوق الليل

التفا�صيل �ص3

ن��وه ال�سفري الأمريكي يف اململكة جون
�أب��ي زيد بالتنظيم و�سرعة الأداء وتطبيق
الإج����راءات االح�ترازي��ة يف م��راك��ز تطعيم
لقاح كورونا يف اململكة العربية ال�سعودية،
ج��اء ذل��ك عقب تلقيه �أم�س اجلرعة الثانية
من لقاح كورونا ،مو�ضحا بقوله للكوادر
ال�سعودية يف مركز التطعيم�" :شكرا ملا
ت�صنعونه لبالدكم ونحن معجبون جدا مبا
تفعلون ونحن بحاجة �أن نكون مثلكم يف
هذا ال�ش�أن" ،الفتا �إىل �أنه لوكان هناك مكان
�آمن للتواجد فيه خالل جائحة كورونا فهو
اململكة العربية ال�سعودية.
و�أ�ضاف�" :أود �أن �أ�ؤكد للمجتمع الأمريكي
ه��ن��ا �أن ال��ل��ق��اح �آم���ن وف��ع��ال� ،إن التنظيم
والكفاءة ال�سعودية اللذين �شهدتهما اليوم
كانا يف غاية الروعة " .يذكر �أن ال�سفارة
الأمريكية باململكة اعلنت �أن��ه اب��ت��دا ًء من
ي��وم الثالثاء  26يناير اجل��اري �س ُيطلب
من جميع امل�سافرين ــ من �سن �سنتني فما
ف���وق ـ��ـ مب��ا يف ذل���ك امل��واط��ن�ين واملقيمني
يف ال��والي��ات املتحدة تقدمي فح�ص �سلبي
لفريو�س كورونا  ، COVID-19الفتة
�إىل �أنه البد �أن يكون امل�سافر قد ح�صل على
نتائج التحاليل املتعلقة ب�سلبية الفح�ص
قبل ال�سفر يف مدة ال تزيد عن � 3أي��ام قبل
املغادرة �إىل الواليات املتحدة.

التفا�صيل �ص4

مطالبة مراكز األحياء بتجهيز صاالت أفراح بأسعار رمزية لمساعدة الشباب

حما�صرة ج�شع مالك القاعات
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جدة ـ رانيا الوجيه ـ يا�سر بن يو�سف

مليار ريال لمستفيدي سكني

الريا�ض-البالد

�أع��ل��ن ���ص��ن��دوق التنمية العقارية ع��ن �إي����داع �أك�ثر
من  25مليار ري��ال يف ح�سابات م�ستفيدي برنامج
"�سكني" من وزارة الإ�سكان وال�صندوق العقاري منذ
بداية حتول ال�صندوق يف يونيو  2017حتى نهاية
 ،2020م�ؤكد ًا على موا�صلته تقدمي الدعم ال�سكني
لتمكني الأ���س��ر م��ن متلك امل�سكن امل�لائ��م ورف��ع ن�سبة
التملك �إىل  % 70بحلول  ،2030حتقيق ًا مل�ستهدفات
برنامج الإ�سكان �أحد برامج ر�ؤية .2030
و�أو�ضح امل�شرف العام على ال�صندوق من�صور بن

ما�ضي ،ا�ستمرارية والتزام ال�صندوق العقاري ب�إيداع
الدعم ال�شهري مل�ستفيدي برنامج "�سكني" من وزارة
الإ�سكان وال�صندوق العقاري ،مبين ًا �أن �إجمايل ما مت
التحول يف
�إيداعه يف ح�سابات امل�ستفيدين منذ �إعالن ّ
يونيو  2017وحتى نهاية  2020جت��اوز �أك�ثر من
 25مليار ريال.
و�أ���ش��ار �إىل �أن ال�����ص��ن��دوق ال��ت��زم خ�لال ال��ظ��روف
اال�ستثنائية ال��ت��ي �شهدتها اململكة ب�سبب فريو�س
كورونا بتقدمي �إيداع الدعم ال�شهري عن موعده املحدد
التفا�صيل �ص6
ملدة ثالثة �أ�شهر متتالية.

�أكد عدد من املواطنني �أن �أ�سعار �صاالت الأف��راح عالية جدا وتعجيزية ،الفتني �إىل
�ضرورة �إن�شاء �صاالت جديدة وتوزيعها على مناطق اململكة ،وتفعيل ال�صاالت اخلريية
الأخرى ،و�أن تتبنى جهات عملية �إن�شائها وتوفريها للمواطنني ب�أ�سعار رمزية.
و�أ�ضافوا �أن ال�ضرورة تقت�ضي امل�ساهمة يف تنفيذ م�شروع قاعات زواج ،لت�سهم يف
تذليل متطلبات الزواج على ال�شباب ،خ�صو�صا و�أن بداية الزواج بالديون التي يتطلب
�سدادها �سنوات طويلة �سوف تدخل العرو�سني يف متاهات من امل�شاكل ورمبا تعجل
بتهاوي الع�ش الزوجي  ،مو�ضحني يف الوقت نف�سه �أن ال�ضرورة تقت�ضي �أن تدخل
جمال�س االحياء طرفا يف هذا ال�سيناريو وتتوىل ان�شاء �صاالت ب�أ�سعار رمزية لت�أهيل
العر�سان اجلدد كما هو احلال يف حي الب�ساتني يف جدة.
وا�ستطردوا �أن مثل ه��ذه امل��ب��ادرات من مراكز الأح��ي��اء من الأهمية مبكان لت�أهيل
العر�سان اجلدد وجتنيبهم الديون ،م�ؤكدين �أن جائحة كورونا �أظهرت الكثري من احللول
لدى جميع مراكز الأحياء والتي تخفف من وط���أة م�شاكل " كورونا" وقاعات مراكز
الأحياء �أ�صبحت مبثابة مواقع لزفاف العر�سان و�إقامة املنا�سبات الأجتماعية ،ومن
مميزاتها �أنها ب�أ�سعار رمزية كما انه ي�سهل الو�صول �إليها.
التفا�صيل �ص5

بايدن يبدأ بخارطة طريق وترامب
يودع بقائمة عفو فقدوا الثقة باحلكومة
اإليرانيون

وا�شنطن  -البالد

7

ت�شهد الواليات املتحدة ا�ستنفا ًرا �أمن ًيا غري م�سبوق لت�أمني حفل تن�صيب الرئي�س املنتخب جو بايدن غدًا
(الأربعاء) ،بينما اختلفت �أولويات الرئي�سني ،املنتخب واملنتهية واليته ،ع�شية احلدث التاريخي� ،إذ و�ضع
بايدن خارطة طريق لعمله يف ال�سنوات الأربعة املقبلة ،بينما ي�ستعد ترمب ملغادرة البيت الأبي�ض بعد �إ�صدار
قائمة عفو عن مدانني يف عدد من الق�ضايا.
و�أعرب م�س�ؤولون يف وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقهم من احتمال حدوث هجوم من داخل احلر�س
الوطني املكلفني بت�أمني مرا�سم تن�صيب الرئي�س الدميقراطي املنتخب جو بايدن ،ما دفع مكتب التحقيقات
الفيدرايل (اف بي �آي) �إىل اعتزامه فح�ص جميع تلك ال��ق��وات ،فيما نقل ع�ضو ال�برمل��ان الأمريكي
اجلمهوري بيرت مايجر خماوف الربملانيني من تعر�ضهم ملخاطر �أمنية واعتداءات ،ما دفعهم ل�شراء
�سرتات واقية من الر�صا�ص حت�س ًبا من هجمات حمتملة .وبدت العا�صمة الأمريكية وا�شنطن ع�شية
انتقال ال�سلطة للرئي�س رقم  46للواليات املتحدة ،بوجه غري م�ألوف مع حتويلها �إىل ح�صن منيع
وثكنة ع�سكرية ،بعد انت�شار الع�سكريني يف كل ال�شوارع ون�شر �أ�سالك �شائكة و�سياج عال ،خ�شية
تكرار الهجوم الدموي على "الكابيتول"� .إىل ذلك ،و�ضع بايدن مرا�سم تن�صيبه حتت عنوان "وحدة
الأمريكيني" ،وك�شف مع�سكره عن "خارطة طريق" لإخراج الواليات املتحدة من �أزماتها االقت�صادية
واالجتماعية وال�صحية .باملقابل� ،أعلن ترمب �أنه لن يح�ضر مرا�سم تن�صيب بايدن و�سينتقل فجر
الأربعاء �إىل فلوريدا ،يف وقت �أفادت م�صادر مطلعة �أن الرئي�س املنتهية واليته ي�ستعد لإ�صدار
حوايل  100عفو وقرارات بتخفيف �أحكام يف �آخر يوم له يف من�صبه اليوم.

محليات
2
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 334مصنعا بالمنطقة برأس مال  113مليار ريال

أمير المدينة يبحث مع وزير الصناعة الفرص االستثمارية

املدينة املنورة -البالد

بحث الأمري في�صل بن �سلمان بن عبد العزيز �أمري منطقة املدينة املنورة املو�ضوعات
املتعلقة بالقطاع ال�صناعي والتعديني يف منطقة املدينة املنورة ،وكيفية تفعيل اال�ستفادة
من الفر�ص االقت�صادية والتنموية واال�ستثمارية التي ت�سعى ال���وزارة �إىل تقدميها
للمهتمني من خالل م�شاريع القطاع واخلدمات التي تقدمها ال��وزارة حتت مظلتها يف
املنطقة .جاء ذلك لدى ا�ستقباله� ،أم�س ،وزير ال�صناعة والرثوة املعدنية بندر بن �إبراهيم
اخلريف ،يرافقه نائب وزير ال�صناعة والرثوة املعدنية املهند�س �أ�سامة بن عبدالعزيز
الزامل وعدد من قيادات الوزارة .و�أ�شاد �سموه بالدور الذي تقوم به الوزارة يف تهيئة
البيئة اال�ستثمارية املنا�سبة يف قطاعاتها املختلفة ،عرب �إطالقها خالل الفرتة املا�ضية
العديد من التنظيمات والت�شريعات والربامج التي تهدف �إىل تنظيم القطاع وحتفيز
اال�ستثمار فيه ،وكذلك دورها يف خلق الفر�ص الوظيفية لأبناء املنطقة يف القطاع .من
جانبه �أك��د اخلريف الأهمية التي تكت�سبها منطقة املدينة املنورة ملنظومة ال�صناعة،
حيث حتت�ضن �أكرث من  334م�صنع ًا ب�إجمايل ر�أ���س مال م�ص ّرح ي�صل �إىل  113مليار

االرتقاء بالعمل الميداني
للدفاع المدني

ريال� ،إ�ضاف ًة �إىل �أنها جغرافي ًا تزخر برثوات طبيعية خمتلفة من املعادن ،منها الذهب
والنيكل وكذلك النحا�س ،وخامات معدنية �أخرى ،حيث ي�صل حجم اال�ستثمار يف القطاع
التعديني �إىل  6مليارات ريال.
ومتثل ن�سبة امل�صانع يف املدينة املنورة مقارنة بحجم اململكة  ،% 4فيما ت�صل ن�سبة
ر�ؤو���س الأم��وال من �إجمايل ر�ؤو���س �أم��وال م�صانع اململكة �إىل  ،% 11كما تبلغ ن�سبة
العاملني من �إجمايل العاملني يف م�صانع اململكة ،% 4.7وي�صل �إجمايل عدد العاملني �إىل
� 45.385ألف عامل� ،إذ يبلغ عدد امل�صانع يف حمافظة ينبع  112م�صنع ًا ،وثالثة م�صانع
يف حمافظة مهد الذهب ،وم�صنع واحد يف حمافظة خيرب� ،إ�ضافة �إىل ثالثة م�صانع يف
حمافظة ب��در ،و 208م�صانع يف املدينة املنورة ،وكذلك  3م�صانع يف حمافظة العال،
وم�صنعني يف حمافظة احلناكية ،حيث ت�شمل العديد من الأن�شطة ال�صناعية من �أبرزها
�صناعة املنتجات الغذائية وامل�شروبات ،و�صناعة منتجات املطاط والبال�ستك ،و�صناعة
منتجات املعادن الالفلزية و�صناعة منتجات املعادن امل�شكلة با�ستثناء الآالت واملعدات
و�صناعة املواد الكيميائية ومنتجاتها.

تحديث إستراتيجية التنمية االجتماعية الخليجية

الريا�ض -البالد

الريا�ض -البالد

�أ�شرف مدير ع��ام الدفاع امل��دين الفريق �سليمان بن
عبدالله العمرو ،عرب االت�صال امل��رئ��ي� ،أم�����س ،على
انطالق �أعمال امللتقى الأول للعمليات الذي ي�ستمر
ثالثة �أي��ام مب�شاركة نخبة من املخت�صني يف جمال
العمليات من �ضباط املديرية العامة للدفاع املدين.
ويهدف امللتقى �إىل االرتقاء مب�ستوى العمل امليداين
مبديريات الدفاع املدين باملناطق يف خمتلف املجاالت
من خالل تقدمي عدد من الأوراق العلمية ومناق�شة
املو�ضوعات التخ�ص�صية التي م��ن �ش�أنها حت�سني
ج��ودة اخلدمات التي يقدمها الدفاع امل��دين حلماية
الأرواح واملمتلكات ،للوقوف على �أف�ضل التجارب
واملمار�سات وتذليل ال�صعوبات والتحديات كافة
والعمل على معاجلتها والو�صول لنتائج �إيجابية
تخدم العمل امليداين.
وت�ضمن امللتقى  21ورقة عمل ناق�شت ح�صر وتوحيد
�إجراءات �سري العمل يف اجلانب امليداين وتوثيقها،
مراكز التدخل يف حوادث املواد اخلطرة ،امل�ستجدات
يف حتليل املخاطر والعمل التطوعي.

ا���س��ت��ع��ر���ض ف��ري��ق ع��م��ل حت��دي��ث �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة
جمل�س التعاون يف جم��ال التنمية االجتماعية،

يف اج��ت��م��اع��ه الأول� ،أم���������س ،ع�ب�ر االت�����ص��ال
املرئي ،ا�سرتاتيجية املجل�س يف جمال التنمية
االجتماعية ،املعتمدة من مقام املجل�س الأعلى

امل��وق��ر ،وج���رى االت��ف��اق على ���ض��رورة حتديث
الإ�سرتاتيجية لتواكب االحتياجات امل�ستقبلية
مل��واط��ن��ي دول املجل�س ،وت��ت�لاءم م��ع متطلبات
وظ���روف املرحلة ال��ق��ادم��ة ،خا�صة بعد جائحة
فريو�س ك��ورون��ا ،بحيث تتوافق مع املتغريات
الإقليمية وال��دول��ي��ة .م��ن جهة �أخ���رى ا�ستقبل
الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ال��دك��ت��ور ن��اي��ف ف�لاح احل��ج��رف مبكتبه �أم�����س,
�سفري جمهورية اليونان لدى اململكة اليك�سي�س
كون�ستانتوبولو�س ،وج���رى خ�لال اال�ستقبال
مناق�شة الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك و�أولويات
التعاون بني جمل�س التعاون وجمهورية اليونان
يف جميع املجاالت.

الترشح لجائزة األميرة نورة للتميز النسائي
التطبيقية" يف "جمال الأدب ،ومو�ضوعه :الرواية"،
الريا�ض -البالد
و"جمال ال��ع��ل��وم ال�����ص��ح��ي��ة ،وم��و���ض��وع��ه� :أب��ح��اث
دع���ت الإدارة ال��ع��ام��ة للتعليم يف منطقة ال��ري��ا���ض
الأمرا�ض املعدية من الوقاية للعالج" ،و"جمال العلوم
من�سوباتها �إىل الرت�شح جلائزة الأم�يرة ن��ورة بنت
الطبيعية ،ومو�ضوعه� :إ�سهامات امل��ر�أة العلمية يف
عبدالرحمن للتميز الن�سائي ،يف دورت��ه��ا الثالثة،
جمال الدرا�سات البيئية" ،و"جمال الأعمال الفنية،
واجل��ائ��زة ب��رع��اي��ة خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
ومو�ضوعه :توظيف الفن يف خدمة ق�ضايا املجتمع"،
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود.
و"جمال امل�شاريع االقت�صادية ،ومو�ضوعه :م�شاريع
و�أك��د املدير العام للتعليم يف املنطقة حمد بن نا�صر
اقت�صادية نا�شئة" ،و"جمال الأع��م��ال االجتماعية،
الوهيبي� ،أن رعاية خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
ومو�ضوعه :مبادرات خدمة املجتمع يف القرى والهجر
�سلمان بن عبدالعزيز ،حفل اجل��ائ��زة ،دليل حر�صه
حمد الوهيبي
واملحافظات".
واهتمامه ودعمه للأن�شطة والربامج وامل�سابقات التي
و�أه�����اب امل���دي���ر ال���ع���ام للتعليم يف م��ن��ط��ق��ة ال��ري��ا���ض
ت�سهم يف �إعداد �شباب الوطن وبناته وت�سليحهم بالعلم
مبن�سوبات التعليم ممن تنطبق عليهن �شروط امل�سابقة بالرت�شح،
واملعرفة يف جميع املجاالت.
و�أو�ضح الوهيبي �أن الرت�شيح للجائزة ،يف دورتها الثالثة� ،سيكون م��ن خ�لال امل��وق��ع الإل��ك�تروين للجائزة ،علما ب���أن �آخ��ر موعد لقبول
من خالل امل�شاركة مبو�ضوعات عن فئة "الدرا�سات النظرية والأعمال الرت�شيحات الأحد  1442 /6 /18هـ ،املوافق .2021 /1 /31

أمير تبوك يرأس
اجتماع المحافظين
تبوك -البالد

ر�أ�س الأمري فهد بن �سلطان بن عبد العزيز �أمري منطقة
تبوك يف مكتبه �أم�س ،االجتماع ال��دوري للمحافظني
بح�ضور وكيل �إمارة املنطقة حممد احلقباين والوكالء
امل�ساعدين وحمافظي املحافظات.واطلع �سموه على
تقارير �سري العمل يف املحافظات ,م�ؤكد ًا �أهمية الدور
املناط باملحافظني يف نقل ال�صورة احلقيقية التي ي�شعر
بها امل��واط��ن واملقيم وك��ذل��ك خدمته والعمل امل�ستمر
لتحقيق مطالبه �إن��ف��اذا لتوجيهات ال��ق��ي��ادة احلكيمة
�أيدها الله. -كما �شدد على �أهمية متابعة �سري العمل يفامل�شروعات التنموية وتذليل جميع العقبات.

أمير القصيم يثمن
دور مجلس الشباب
بريدة -البالد

التقى الأمري في�صل بن م�شعل بن �سعود بن عبدالعزيز �أمري
منطقة الق�صيم يف مكتبه بالإمارة �أم�س �أع�ضاء جلنة �شباب
حمافظة املذنب مبنا�سبة �إع��ادة ت�شكيل اللجنة ،بح�ضور
وك��ي��ل الإم�����ارة ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����وزان ،وحم��اف��ظ
املذنب عبدالرحمن ال�سدي�س  ،و�أم�ين ع��ام جمل�س �شباب
الق�صيم ده�ش الده�ش.ونوه �سموه بالدور الفاعل الذي
يقدمه املجل�س ل�شباب الق�صيم ،مبدي ًا دعم الإمارة للمجل�س
واللجان التابعة له يف حمافظات املنطقة ،حاث ًا �أع�ضاء
اللجنة خلدمة �أبناء املجتمع والدفع بفئة ال�شباب باملنطقة
نحو الإب����داع مب��ا ي�سهم يف حتقيق ر�ؤي���ة اململكة 2030
بالتعاون مع اجلهات املعنية.

رفع مستوى اإلصحاح البيئي ومكافحة نواقل األمراض

الغامدي لـ

 :منطقة مكة تتمتع بمصادر مياه آمنة
تقويم التعليم تطبق مقياس
«موهبة» للقدرات العقلية
جدة -يا�سر بن يو�سف

جدة -يا�سر بن يو�سف

�أو�ضح مدير عام فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة
مكة املكرمة املهند�س �سعيد بن جار الله الغامدي �أن منطقة مكة
املكرمة تقع داخل منطقة الدرع العربي التي متتاز بتجدد مياهها
اجلوفية خالل مو�سم الأمطار وال�سيول حيث يبلغ متو�سط
الأمطار ال�سنوية  120ملم على ال�سواحل الغربية و  300ملم على
حمافظتي الطائف ومي�سان م�ؤكد ًا �أن املنطقة ب�شكل عام تتمتع
مب�صادر مياه �آمنة .
و�أ�ضاف الغامدي �أن الوزاره �أن�ش�أت � 56سد ًا حلفظ مياه ال�سيول
منها � 4سدود لت�أمني مياه ال�شرب بطاقة تخزينية  404ماليني م،3
و� 52سد ًا لت�أمني املياه للقطاع الزراعي بالإ�ضافة �إىل  350بئر ًا يف
عدد من حمافظات املنطقة لت�أمني املياه للمواطنني بالقري والهجر
كما مت ت�أمني ال�سقيا بالناقالت ل�سكان املناطق النائية.
جاء ذلك لدى وقوفه على موقع �سد البجيدي على وادي حنني
الذي يحاذي"ذي املجاز" وتبلغ امل�سافة الفا�صلة بني الوادي ومكة
املكرمة  27كيلومرتًا تقري ًبا ،والذي يعد من �أكرب �أودية مكة.
من جانبه �أو�ضح مدير �إدارة املياه بالفرع املهند�س حميي بن
عبدالرحمن القبي�سي ان ال�سد احد � 4سدود يف العا�صمة املقد�سة
و�أن�شئ يف عهد امللك عبدالله بن عبد العزيز �آل �سعود ،رحمه الله،

عام 1431هـ ونفذ بطول كلي 680 :مرتا ،وارتفاع � 9أمتار ب�سعة
التخزين  499636مرتًا مكع ًبا.
وعلى �صعيد �آخر تفقد املهند�س �سعيد بن جارالله الغامدي مركز
مكافحة نواقل الأمرا�ض يف بطحاء قري�ش وا�ستمع �إىل عر�ض عن
النواقل ،والطرق امل�ساعدة للق�ضاء عليها والتقليل من �أ�ضرارها
ودور املركز مع اجلهات ذات العالقة يف الق�ضاء عليها  ،تال ذلك
بحث الآلية املتبعة يف مكافحة النواقل وخطط الق�ضاء على
البعو�ض ،كما نوق�شت نتائج الأعمال والتحديات خالل الفرتة
املا�ضية واال�ستعدادات امل�ستقبلية  ،من خالل اجلهود امل�ستمرة يف
تعقب م�صادر التلوث البيئي ومنع الظواهر ال�سلبية .

وقال مدير املركز املهند�س تركي بن عايل احلميدي �إن الوزارة
ت�ساهم يف رفع م�ستوى الإ�صحاح البيئي ومكافحة نواقل
الأمرا�ض خالل عملها طوال العام ويف مو�سم احلج با�ستخدام
الأجهزة املنا�سبة وهذه الإجراءات يتم تنفيذها �سنوي ًا وفق ًا للخطة
الت�شغيلية التي تنفذها �إدارة الفرع.
كما زار الغامدي مكتب الوزارة بالعا�صة املقد�سة ،وكان يف
ا�ستقباله مدير املكتب املهند�س �أحمد عبدالله القرين ،وا�ستعر�ض
الغامدي مع مديري الوحدات مهام كل وحدة  ،ووجه �إدارة املكتب
بتقدمي �أف�ضل اخلدمات للمواطنني وت�سهيل الإجراءات مبا ي�ضمن
تقدمي اخلدمة للمواطن بكل ي�سرٍ و�سهولة.

با�شرت هيئة تقومي التعليم وال��ت��دري��ب بال�شراكة م��ع م�ؤ�س�سة
امللك عبدالعزيز ورج��ال��ه للموهبة والإب����داع "موهبة" ،تطبيق
"مقيا�س موهبة للقدرات العقلية املتعددة" بهدف التعرف على
امل��وه��وب�ين وامل��ب��دع�ين ،ال���ذي يطبق لأول م��رة ع��ن ب��ع��د� ،إ�ضافة
�إىل مقرات االختبارات املحو�سبة التابعة للهيئة ،مع اتخاذ كافة
الإج��راءات االحرتازية والوقائية ح�سب تعليمات وبروتوكوالت
وزارة ال�صحة ،بالتن�سيق مع املركز الوطني للوقاية من الأمرا�ض
ومكافحتها "وقاية".
و�أو�ضحت الهيئة �أن املقيا�س عبارة عن جمموعة مقايي�س تقي�س
القدرات العقلية والإبداعية و�سمات ال�شخ�صية للطلبة املر�شحني
من ال�صف الثالث االبتدائي �إىل ال�صف الأول الثانوي ،و�أُتيح
�أداء املقيا�س للطلبة عن بعد يف منازلهم لأول م��رة ،ويف مقرات
االختبارات املحو�سبة ملن ال ميتلكون املتطلبات التقنية للدخول
�إىل املن�صة.
و�أ���ض��اف��ت الهيئة �أن تطبيق املقيا�س �سيكون م��ن خ�لال املقرات
املحو�سبة التابعة للهيئة؛ حيث بد�أ تطبيق املقيا�س الفعلي �أم�س
الأح���د  4ج��م��ادى الآخ����رة 1442ه����ـ امل��واف��ق  17يناير 2021م،
وي�ستمر حتى  2فرباير القادم ،لأكرث من (� 30ألف) طالب وطالبة
يف ( )104م��ق��رات م��وزع��ة يف جميع م��دن وحم��اف��ظ��ات اململكة،
كما �سيتاحُ تطبيق املقيا�س لأول مرة "عن بُعد" و�سيبد�أ تطبيق
االختبار الفعلي اعتبا ًرا من يوم  30يناير القاد.
وبيّنت الهيئة �أنها �أتاحت �إجراء اختبار تقني ق�صري للتحقق من
عمل النظام التقني على �أجهزة الطلبة ب�شكل �صحيح� ،إ�ضافة �إىل
�إجراء اختبار جتريبي عن بعد ،يع ُّد حماكاة لآلية مقيا�س موهبة
للقدرات العقلية املتعددة الفعلي ،ومينح الطلبة الفر�صة للتعرف
على من�صة االختبار "عن بُعد" وبيئة االختبار امل��زودة باملراقبة
الذكية لي�صبحوا م�ؤهلني لأداء املقيا�س قبل �أداء االختبار الفعلي
وبدون م�ساعدة خارجية.

محليات
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الصمعاني تفقد محاكم جدة وشدد على الجودة والدقة

كلمة

الفيصل يناقش مع وزير العدل تفعيل التقنية وتسريع تنفيذ األحكام

النهضة الصناعية

تزخر اململكة مبقومات �صناعية هائلة منها امل��واد اخلام ور�أ�س
املال والطاقة والأ���س��واق ،ويحظى القطاع بدعم الدولة ال�سخي
واحلماية والتحفيز واخلدمات املتميزة والقرو�ض ،فيما تتوفر
امل��دن ال�صناعية يف العديد م��ن املناطق ،كما يعد رك��ي��زة النمو
االقت�صادي وحمرك ًا ً
فاعال للريادة العاملية واملناف�سة القوية يف ظل
اهتمام القيادة الر�شيدة التي �أفردت له وزارة م�ستقلة.
وي�شهد القطاع ال�صناعي تطور ًا الفت ًا ومت�سارع ًا لتحقيق ر�ؤية
 2030الرامية �إىل تو�سيع مقومات التنمية امل�ستدامة ،ورفد
االقت�صاد الوطني بقطاعات ج��دي��دة واع���دة ،حيث مت �إط�لاق
برنامج تطوير ال�صناعات الوطنية واخلدمات اللوج�ستية ،لتعزيز
تنويع القاعدة االقت�صادية وال�صادرات غري النفطية ،باالرتكاز
على �أربعة قطاعات رئي�سية واملتمثلة يف ال�صناعة ،والتعدين،
والطاقة ،واخلدمات اللوج�ستية ،بقيادة القطاع اخلا�ص وفتح
امل��ج��ال لال�ستثمارات الأجنبية ،يف مناخ ج��اذب وبنية حتتية
متطورة.
وتعمل الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية على
تعزيز امل�سرية ال�صناعية وفق ر�ؤية م�ستقبلية بعيدة املدى تت�سم
باملرونة الكافية فيما يوا�صل ال�صندوق ال�صناعي ن�شاطه الريادي
يف تنمية القطاع املحلي ومواكبة التطورات ،عرب التكامل مع
اجلهات احلكومية ،وتو�سيع نطاق دعمه.
وت�ضطلع هيئة تنمية ال�����ص��ادرات بتنفيذ ب��رن��ام��ج "�صنع يف
ال�سعودية" لتعزيز رغبة املواطنني واعتزازهم باملنتج املحلي
وتر�سيخ ال�صورة النمطية للمنتج ال�سعودي عاملي ًا ،ي�ضاف �إىل
ذلك ما توليه الدولة من دعم وتطوير للمن�ش�آت العائلية وامل�صانع
ال�����ص��غ�يرة والأ����س���ر املنتجة وال�ترك��ي��ز ع��ل��ى �سيا�سة الت�صنيع
والت�صدير.

جدة -يا�سر بن يو�سف

ناق�ش م�ست�شار خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني �أم�ير
منطقة مكة املكرمة ،الأم�ي�ر خالد الفي�صل ،لدى
ا�ستقباله وزي��ر العدل الدكتور وليد ال�صمعاين،
يف مقر الإم��ارة بجدة ،تفعيل دور التقنية ورفع
م�ستوى التن�سيق ب�ين �إم���ارة املنطقة وال���وزارة
وحماكم املنطقة ،وت�سريع تنفيذ الأحكام.وا�ستمع
�سموه �إىل �شرح عن �أعمال وزارة العدل يف املنطقة
خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالتو�سع يف �إن�شاء مقار
للمحاكم وزي��ادة �أع��داد الق�ضاة وكتاب العدل مبا
ي�ضمن ت�سريع العمل والبت يف الق�ضايا والت�سهيل
على املراجعني.
من جهة �أخ��رى تفقد وزي��ر العدل رئي�س املجل�س
الأع��ل��ى للق�ضاء ال�شيخ الدكتور وليد ب��ن حممد
ال�����ص��م��ع��اين ،حم��اك��م اال���س��ت��ئ��ن��اف ،وال��ع��م��ال��ي��ة،
واجل��زائ��ي��ة ،وال��ت��ج��اري��ة ،وال��ع��ام��ة ،والأح����وال
ال�شخ�صية ،والتنفيذ مبحافظة جدة.
و�شدد على �أن��ه يف ظل التطور الق�ضائي� ،إج��را ًء
ومو�ضوع ًا ،يجب �أن يواكب ذلك جودة عالية يف وثمن معاليه ال��دع��م الكبري وغ�ير امل��ح��دود ال��ذي �أهداف الوزارة ،وخدمة املتقا�ضني.
الت�سبيب ،ودقة تكييف الواقعة ،ومطابقة العقوبة يجده امل��رف��ق ال��ع��ديل م��ن ال��ق��ي��ادة الر�شيدة ،مما و�أك�����د �أه��م��ي��ة م��وا���ص��ل��ة اجل���ه���ود وال��ت��ف��اع��ل يف
للفعل ،واملجل�س الأعلى للق�ضاء يتابع ذلك بكل دقة� ،أثمر فيما جنده اليوم من تطور وتقدم يف املرفق ال��ت��ج��اوب م��ع �أي �شكوى ،والعمل على معاجلة
فلن يُقبل �إال �أن تكون الأحكام الق�ضائية جمودة العديل ،وحقق كفاءة العمل والتميز امل�ؤ�س�سي ,مواطن اخللل والق�صور ،مبين ًا �أن مركز العمليات
وحمققة لغاياتها ,م���ؤك��د ًا �أه��م��ي��ة �سرعة �إجن��از مقدم ًا �شكره وتقديره لأ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة العديل يتابع الأداء اليومي الت�شغيلي ويعمل على
الق�ضايا ،وخدمة امل�ستفيدين ،وتي�سري الإجراءات واملوظفني واملوظفات العاملني يف حماكم حمافظة تغذية الأق�سام املعنية بتح�سني الأداء وتطوير
واخت�صارها ،لتحقيق العدالة الناجزة.
جدة على ما يبذلونه من جهود للإ�سهام يف حتقيق اخلدمات العدلية وحتقيق الأهداف ،وقيا�س مدى

التطور يف �أعمال املرافق العدلية كافة.
يذكر �أن وزي��ر العدل �أطلق� ،أم�س الأول ،النظام
الإل���ك�ت�روين "تنفيذ" يف جميع حم��اك��م التنفيذ
باململكة بهدف االرتقاء بجودة العمل ورفع �سقف
الإجن���از والأداء واخت�صار الوقت واجلهد على
امل�ستفيدين ،وذل��ك خ�لال اللقاء ال��دوري لر�ؤ�ساء
حماكم التنفيذ يف حمافظة جدة.

قاض وضباط وأطباء وموظفين لسوء االستعمال اإلداري والرشوة
أحكام رادعة على ٍ

ردع المتجاوزين دون تهاون

الريا�ض -البالد

توا�صل اململكة جهودها للق�ضاء على الف�ساد ،ومالحقة املتورطني يف
خمتلف الق�ضايا ملحا�سبتهم؛ �إذ �ص َّرح م�صدر م�س�ؤول يف هيئة الرقابة
ومكافحة الف�ساد ،ب�أن الهيئة با�شرت عدد ًا من الق�ضايا اجلنائية خالل
الفرتة املا�ضية ،كما �صدر ع��د ٌد من الأح��ك��ام الق�ضائية ب�ش�أن ع��د ٍد من
الق�ضايا اجلنائية التي با�شرتها الهيئة ،م�ؤكدة �أنها ما�ضية يف تطبيق
ما يق�ضي به النظام بحق املتجاوزين دون تهاون ،و�أنها م�ستمرة يف
ر�صد و�ضبط كل من يتعدى على املال العام� ،أو ي�ستغل الوظيفة لتحقيق
م�صلحته ال�شخ�صية� ،أو للإ�ضرار بامل�صلحة العامة ،وم�ساءلته حتى بعد
انتهاء عالقته بالوظيفة؛ كون جرائم الف�ساد املايل والإداري ال ت�سقط
بالتقادم.
وقال� :إن الق�ضية الأوىل متثلت يف تورط  24موظ ًفا بوزارة ال�صحة،
و 15موظ ًفا بالهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة ،و 14موظ ًفا بوزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،وع�ضوي هيئة تدري�س ب�إحدى اجلامعات،
متخ�ص�صة مبعاجلة النفايات الطبية؛ حل�صولهم
و 16موظ ًفا يف �شركة
ِّ
على مبالغ نقدية تقدر مباليني الرياالت ،وتذاكر �سفر وحجوزات فنادق،
و�سيارات لال�ستخدام ال�شخ�صي ،وتوظيف �أقاربهم من الدرجة الأوىل
لدى ال�شركة مقابل عدم تطبيق الأحكام والأنظمة املوحدة والتجاوز،
والتغا�ضي عن خمالفات ال�شركة.
نّ
وبي �أنه يف الق�ضية الثانية ،مت �إيقاف قا�ضي ا�ستئناف �سابق حل�صوله
خالل فرتة عمله على مركبة فارهة مقابل �إ�صدار �صك حكم بطريقة غري
نظامية ،وكذلك �إبطال ثالثة �أحكام �صادرة بحق �أحد املتهمني والإفراج
عنه ،كما ثبت قيام القا�ضي بدفع ج��زء م��ن قيمة عقار ن��ق��د ًا مل يثبت
م�صدره ،بينما الق�ضية الثالثة متت بالتعاون مع وزارة الدفاع ،و ُق ِب َ�ض
خاللها على مواطنة باجلرم امل�شهود عند دفع مبلغ � 12ألف ريال ،مقابل

خم�ص�صة للبيع" من
ح�صولها على عدد  45حقنة هرمون النمو "غري َّ
�أحد امل�ست�شفيات التابعة لوزارة الدفاع ،و�أ�سفرت نتائج التحقيق معها
عن �إيقاف مواطن "مالك �صيدلية" وواف��د من جن�سية عربية لقيامهم
خم�ص�صة للبيع،
بدفع مبالغ مالية مقابل ح�صولهم على �أدوي���ة غري َّ
وبا�ستمرار متابعة املو�ضوع من قبل اجلهات املخت�صة فقد جرى القب�ض
باجلرم امل�شهود على مواطن حلظة ا�ستالمه مبلغ � 14ألف ريال من "مالك
ال�صيدلية" مقابل  300علبة �شرائح حتليل مر�ض ال�سكري ،وع��دد 2
كرتون م�ستلزمات طبية "غري خم�صّ �صة للبيع".
و�أك��د امل�صدر �أن الق�ضية الرابعة متت بالتعاون مع وزارة الداخلية،
وج��رى فيها �إي��ق��اف �ضابط ٍّ
�صف يعمل مب��رور �إح��دى املناطق لقيامه
با�ستغالل �أح��د امل��واط��ن�ين ،واحل�صول منه على مبلغ � 20أل��ف ري��ال
كر�سوم وت�سليمه منوذج �إيداع �إي��رادات حكومية غري �صحيح باملبلغ،
فيما متت الق�ضية اخلام�سة بالتعاون مع البنك املركزي ال�سعودي ،حيث
جرى �إيقاف موظف ب�أحد البنوك حل�صوله على مبلغ � 129.800ألف
ريال من مواطنني مقابل رفع طلبات متويل مب�ستندات غري �صحيحة.
ولفت �إىل �أن الق�ضية ال�ساد�سة التي متت بالتعاون مع وزارة الداخلية،
جرى فيها القب�ض على وافد من جن�سية عربية لقيامه بدفع مبلغ � 50ألف
ريال ،مقابل متديد مهلة �إزال��ة �سكن العمالة التابع لل�شركة التي يعمل
بها من املديرية العامة للدفاع املدين ،م�شريًا �إىل �أن الق�ضية ال�سابعة مت
فيها القب�ض على موظف يعمل ً
م�شرفا ب�إحدى دوائ��ر حمكمة الأح��وال
ال�شخ�صية ب�إحدى املناطق عند ا�ستالمه مبلغ � 15ألف ريال مقابل حتديد
موعد جل�سة لنظر ق�ضية باملحكمة.
و�أك���د امل�صدر �أن���ه وف��ق�� ًا ل�ل�أم��ر امللكي ال��ك��رمي رق��م (�أ )277/وت��اري��خ
1441/4/15ه����ـ ،با�شرت الهيئة اخت�صا�صها يف العديد من الق�ضايا
خالل العام املن�صرم (2020م) وعلى �أثره �أُحيل مرتكبوها من قبل وحدة

التحقيق واالدعاء اجلنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد �إىل املحكمة
اجلزائية بالريا�ض (دوائ��ر ق�ضايا الف�ساد امل��ايل والإداري) ما �أ�سفر
ً
مكت�سبة
عن ثبوت �إدانتهم ،و�صدور عدة �أحكام ق�ضائية نهائية بحقهم
ال�صفة القطعية ،وكانت �أبرزها على النحو الآتي:
احلكم الأول� :إدانة �أحد من�سوبي وزارة الدفاع باختال�س املال العام،
و�صدر احلكم عليه بال�سجن ملدة خم�س �سنوات ودفع غرامة مالية بعد
ا�ستعادة املال املُخت َل�س خلزينة الدولة.
احلكم الثاين� :إدان��ة �ضابط متقاعد من وزارة الدفاع باختال�س املال
العام ،و�صدر احلكم عليه بال�سجن ملدة ثالث �سنوات ودفع غرامة مالية
بعد ا�ستعادة املال املُخت َل�س خلزينة الدولة.
احلكم الثالث� :إدانة عدد من من�سوبي وزارة الإ�سكان بالر�شوة؛ مقابل
ً
منوطة بهم نظام ًا وبغ�سل
القيام ب�أعمالهم الوظيفية� ،أو االمتناع عن �أعمال
الأموال ،و�صدور �أحكام عليهم بال�سجن ملدد ترتاوح من �سنتني �إىل ع�شر
�سنوات وم�صادرة الأموال والعقارات الناجتة عن جرائم الف�ساد.
احلكم الرابع� :إدانة عدد من املقيمني لقاء عر�ضهم مبالغ مالية على �سبيل
الر�شوة "مل تقبل منهم" على رجال الأمن ،وموظفي الدولة للقيام بعمل
�أو االمتناع عنه ،و�صدور �أحكام عليهم بال�سجن ملدد ترتاوح من �ستة
�أ�شهر �إىل خم�س �سنوات.
احل��ك��م اخل��ام�����س� :إدان����ة ع��دد م��ن من�سوبي وزارة ال�����ش���ؤون البلدية
والقروية (البلديات) ب�سوء اال�ستعمال الإداري ،وطلب وقبول الر�شوة؛
ً
منوطة بهم نظام ًا
مقابل القيام ب�أعمالهم الوظيفية �أو االمتناع عن �أعمال
وا�ستغالل النفوذ الوظيفي ،و�صدور �أحكام عليهم بال�سجن ملدد ترتاوح
من �سنة �إىل خم�س ع�شرة �سنة ،وغرامات مالية باحلد الأعلى املن�صو�ص
عليها نظام ًا.
احلكم ال�ساد�س� :إدان��ة عدد من من�سوبي وزارة الداخلية (ع�سكريني

ومدنيني) بطلب وقبول الر�شوة؛ مقابل القيام ب�أعمالهم الوظيفية �أو
ً
منوطة بهم نظام ًا ،وكذلك ا�ستغالل النفوذ الوظيفي
االمتناع عن �أعمال
و�سوء اال�ستعمال الإداري ،و�صدور �أحكام عليهم بال�سجن ملدد ترتاوح
من �سنة �إىل خم�س �سنوات.
احلكم ال�سابع� :إدانة عدد من من�سوبي وزارة ال�صحة (�أطباء و�إداريني)
ب�سوء اال�ستعمال الإداري والر�شوة؛ مقابل القيام ب�أعمالهم الوظيفية
ً
منوطة بهم نظام ًا وا�ستغالل النفوذ الوظيفي،
�أو االمتناع عن �أعمال
و�صدور �أحكام عليهم بال�سجن ملدد ترتاوح من �سنة �إىل �سبع �سنوات.
و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن الأحكام طالت عددًا من موظفي الدولة يف عدد من
القطاعات احلكومية الذين ثبتت ممار�ستهم الأعمال التجارية وهم على
ر�أ�س العمل خمالفني بذلك الأنظمة والتعليمات التي متنع ذلك.
وتنوه الهيئة �إىل �أن املادة ( )16من نظام مكافحة الر�شوة ق�ضت ب�إعفاء
الرا�شي �أو الو�سيط من العقوبة الأ�صلية والتبعية �إذا �أخرب ال�سلطات
باجلرمية قبل اكت�شافها ،كما تقدر الهيئة جهود اجلهات احلكومية يف
مكافحة الف�ساد امل��ايل والإداري ،وو�ضع ال�سيا�سات والإج���راءات التي
تعزز من كفاءة الأداء و�سرعة الإجناز و�س ّد منافذ الف�ساد ،وت�شيد بتعاون
تلك اجلهات معها ،وو�سائل الإعالم على ما ين�شر يف �سبيل حماية النزاهة
وحتقيق مبد�أ ال�شفافية ومكافحة الف�ساد ،وت�شكر املواطنني واملقيمني على
تعاونهم يف الإبالغ عرب قنوات الهيئة املتاحة ،ومنها هاتف رقم ()980
عن �أي ممار�سات منطوية على ف�ساد مايل �أو �إداري؛ من �ش�أنها تقوي�ض
جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز م�سرية التنمية ال�شاملة يف �ضوء ر�ؤية
اململكة  ،2030كما ترفع الهيئة �شكرها ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سمو ويل عهده الأمني – حفظهما الله
– على ما تلقاه الهيئة من دعم الحمدود يف مبا�شرة اخت�صا�صاتها وت�أدية
مهامها مبكافحة الف�ساد املايل والإداري ب�أ�شكاله وم�ستوياته كافة.

السحيباني يؤكد دعم المملكة تعاون سعودي أوكراني في خدمات النقل الجوي

للعمل اإلسالمي المشترك
جدة -البالد

ثمن املندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإ�سالمي
الدكتور �صالح ال�سحيباين ،جهود احتاد وك��االت �أنباء دول
منظمة ال��ت��ع��اون الإ���س�لام��ي (ي��ون��ا) وم��ا ي��ق��وم ب��ه م��ن مهام
و�أن�شطة وتعزيز التبادل الإعالمي بني الوكاالت خدمة للدول
الأع�ضاء يف املنظمة.
وق��ال �إن اململكة انطالقا من رئا�ستها للدورة احلالية مل�ؤمتر
القمة الإ�سالمي ،تويل منظمة التعاون الإ�سالمي وم�ؤ�س�ساتها،
�أولوية ق�صوى حر�صا منها على دعم العمل الإ�سالمي امل�شرتك،
ومنها مبادرتها ب�سداد الإ�سهامات املت�أخرة على الدول الأع�ضاء
الأقل منو ًا يف املنظمة حتى نهاية عام .2019
واطلع ال�سحيباين� ،أم�س ،على �سري العمل يف (يونا) كمظلة
للتن�سيق بني وك��االت الأن��ب��اء الوطنية يف ال��دول الأع�ضاء،
ومرحلة التحول التي مر بها يف � 15أكتوبر  2017من وكالة
الأن��ب��اء الإ�سالمية الدولية �إىل احت��اد واملهام اجلديدة التي
�أنيطت به .و�أكد املدير العام املكلف لالحتاد �أحمد القرين �أن
االحتاد يحظى برعاية كرمية من حكومة اململكة ،دولة املقر،
م�شري ًا �إىل �أن اململكة ه��ي ال��داع��م الأك�ب�ر ل�لاحت��اد (الوكالة
�سابقا) منذ ت�أ�سي�سه قبل  50عامًا.
وا�ستعر�ض القرين الربامج والأن�شطة التي يقوم بها االحتاد
التي ا�ستفاد منها حتى الآن قرابة � 800إعالمي من خمتلف
و�سائل الإعالم يف دول منظمة التعاون الإ�سالمي.

جدة -يا�سر بن يو�سف

وق��ع رئي�س الهيئة العامة للطريان امل��دين عبد ال��ه��ادي ب��ن �أحمد
املن�صوري �أم�س يف الريا�ض ،عرب االت�صال املرئي ،اتفاقية تعاون
يف جمال خدمات النقل اجلوي بني حكومة اململكة وجمل�س وزراء
�أوكرانيا ،والتي مثلها رئي�س الإدارة احلكومية الأوكرانية للطريان
�أوليك�ساندر بيلت�شوك.
وت�ضمنت االتفاقية عدد ًا من البنود التنظيمية املتعلقة بتعددية تعيني
الناقالت الوطنية لكال البلدين ،و�ضمان ال�سالمة اجل��وي��ة ،و�أم��ن
الطريان ،وج��دول الطرق التي �سيتم ت�شغيلها ،وغريها من البنود
الأخرى التي تعزز جماالت التعاون يف خدمات النقل اجلوي.

جنران -البالد

مركز الملك سلمان يواصل خدماته اإلغاثية والصحية
حلج -دكا-هرجي�سا -وا�س

يوا�صل مركز امللك �سلمان للإغاثة والأع��م��ال
الإن�سانية تقدمي خدماته الإيوائية والعالجية
والإغاثية للمحتاجني واملت�ضررين والالجئني
يف اليمن وبنجالدي�ش و���ص��وم��ال��ي�لان��د ،ففي
اليمن وزع املركز �أم�س الأول 2920 ،حقيبة
مدر�سية لطالب املدار�س من ذوي االحتياجات
اخلا�صة والفئات الأ�شد �ضعف ًا يف عدة مدار�س
مب��دي��ري��ة احل���وط���ة مب��ح��اف��ظ��ة حل���ج ،ا���س��ت��ف��اد
منها  2.920طالب ًا.ووا�صلت العيادات الطبية

املتنقلة التابعة للمركز تقدمي خدماتها العالجية
يف خم��ي��م وع�ل�ان ل��ل��ن��ازح�ين مب��دي��ري��ة حر�ض
كما وا�صلت العيادات الطبية املتنقلة التابعة
للمركز تقدمي خدماتها العالجية يف مديرية
عب�س  ،وبدعم من املركز وا�صل مركز اجلعدة
ال�صحي تقدمي خدماته العالجية للم�ستفيدين
يف حمافظة حجة .ووا�صل املركز تنفيذ م�شروع
الإم���داد امل��ائ��ي والإ���ص��ح��اح البيئي مبديريات
م��ي��دي ،وع��ب�����س ،وح��ي�ران ،وح��ر���ض ،التابعة
ملحافظة ح��ج��ة .ويف بنجالدي�ش وزع املركز

 490ألف ريال غرامة للمقاولين
المخالفين في نجران

�أم�����س الأول 16 ،ط�� ًن��ا و 800كيلو غ���رام من
ال�سالل الغذائية ل�صالح الالجئني الروهينجا،
ا���س��ت��ف��اد م��ن��ه��ا  3,500ف���رد يف منطقة �شيتا
قونق ،بالتعاون مع رابطة العامل الإ�سالمي.
ويف �صوماليالند وزع املركز �أم�س الأول 100
طن من التمور يف مناطق هرجي�سا ،وبربرة،
وب��رع��و ،وب��ورم��ا ،وال���س ع��ان��ود ،وعريجابو،
ا�ستفاد منها  100,000فرد ،وذلك بالتعاون مع
الهيئة الوطنية ملكافحة اجلفاف وت�أمني الغذاء
ب�صوماليالند .

غ��رم��ت �أم���ان���ة منطقة جن���ران ع����دد ًا م��ن ال�����ش��رك��ات
وامل�ؤ�س�سات التابعة جلهات خدمية مببلغ 490.500
�أل����ف ري����ال مت��ث��ل��ت يف  55خم��ال��ف��ة خ�ل�ال ال��ث�لاث��ة
الأ�شهر املا�ضية وذلك ملخالفتها لال�شرتاطات الفنية
والهند�سية وو���س��ائ��ل ال�سالمة يف تنفيذ م�شاريع
البنية التحتية مبواقع خمتلفة داخل مدينة جنران.
و�أكد �أمني املنطقة املهند�س عيد العتيبي �أن املخالفات
املر�صودة مت تطبيقها على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
املنفذة مل�شاريع البنى التحتية ب�سبب عدم التزامهم
باملوا�صفات واملقايي�س الفنية وا�شرتاطات ال�سالمة
يف تنفيذ امل�شاريع ،حيث متثلت بعدم ق�ص طبقات
الإ���س��ف��ل��ت ح�سب ال��ط��رق الفنية وع���دم ردم احلفر
و�إعادتها �إىل طبيعتها وعدم �إزالة املخلفات بعد انتهاء
العمل.
و�أو����ض���ح �أن املخت�صني ب��الأم��ان��ة م�����س��ت��م��رون يف
متابعة ومعاينة امل�شاريع وتطبيق اللوائح والأنظمة
واجل��زاءات البلدية ح�سب املخططات واملوا�صفات
املعتمدة ،م�شدد ًا على جميع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
املنفذة مل�شاريع البنية التحتية مبراعاة اال�شرتاطات
وتطبيق املوا�صفات الفنية املطلوبة جتنب ًا لفر�ض
الغرامات النظامية.

متابعات
4
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أشاد بكوادر الصحة وقال نتمنى أن نكون مثلكم  ..السفير األمريكي:

السعودية أكثر األماكن أمانا
خالل الجائحة
الريا�ض  -البالد

ن���وه ال�����س��ف�ير الأم��ري��ك��ي يف امل��م��ل��ك��ة ج���ون �أب���ي زي��د
ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م و���س��رع��ة الأداء وت��ط��ب��ي��ق الإج�������راءات
االحرتازية يف مراكز تطعيم لقاح كورونا يف اململكة
العربية ال�سعودية ،جاء ذلك عقب تلقيه �أم�س اجلرعة
الثانية من لقاح ك��ورون��ا ،مو�ضحا بقوله� :شكرا ملا
ت�صنعونه لبالدكم ونحن معجبون ج��دا مبا تفعلون

 170إصابة
بكورونا وتعافي
 161حالة
الريا�ض ـ البالد

�أعلنت وزارة ال�صحة �أم�س عن ت�سجيل ( )170حالة
م�ؤكدة جديدة لفريو�س كورونا اجلديد لي�صبح عدد
احلاالت امل�ؤكدة يف اململكة  365099حالة ،من بينها
( )1922حالة ن�شطة ال ت��زال تتلقى الرعاية الطبية،
ومعظمهم حالتهم ال�صحية مطمئنة ،منها ( )317حالة
حرجة.
تعاف جديدة ،لي�صل عدد
كما مت ت�سجيل ( )161حالة ٍ
املتعافني ولله احلمد �إىل ( )356848حالة ,وبلغ عدد
الوفيات ( )6329حالة  ،ب�إ�ضافة ( )6ح��االت وف��اة
جديدة " رحمهم الله جميع ًا ،فيما مت �إجراء ()45064
فح�صا خمربيا جديدا.
ودعت ال�صحة اجلميع �إىل احلر�ص على غ�سل اليدين
باملاء وال�صابون فهو �أهم و�سيلة للوقاية من فريو�س
ك��ورون��ا ،كما يلزم على كل �شخ�ص عند خروجه من
املنزل لب�س كمامة �سوا ًء طبية �أو قما�شية �أو غطاء
حمكم على الأن��ف وال��ف��م ،وي�ستثنى من ذل��ك من كان
مبفرده يف مكان مغلق.

ونحن بحاجة �أن نكون مثلكم يف هذا ال�ش�أن .الفتا �إىل
�أنه لو كان هناك مكان �آمن خالل جائحة كورونا فهو
اململكة العربية ال�سعودية.
و�أ���ض��اف�" :أود �أن �أ�ؤك���د للمجتمع الأمريكي هنا �أن
اللقاح �آم��ن وف��ع��ال� ،إن التنظيم والكفاءة ال�سعودية
اللذين �شهدتهما اليوم كانا يف غاية الروعة ".
يذكر �أن ال�سفارة الأمريكية باململكة اعلنت �أنه ابتدا ًء

 60مبادرة لتفعيل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين
مكة املكرمة  -احمد االحمدي

تعمل رئا�سة ���ش���ؤون احلرمني من خ�لال وكاالتها بت�سخري كافة
قدراتها وطاقاتها لتفعيل ق��راب��ة  60م��ب��ادرة مق�سم ًة �إىل ت�سعة
حم���اور رئي�سة خل��دم��ة ق��ا���ص��دي احل��رم�ين ال�شريفني  ،وت�شمل
�أه��داف هذه املبادرات عددا من املحاور منها اخلدمي ،والتقني،
والإعالمي ،والإداري ،والإر�شادي  ،وانطالقا من ذلك ي�أتي حمور
التوجيه والإر�شاد ليظهر للعامل �أجمع الو�سطية واالعتدال للدين
الإ�سالمي من خالل الدرو�س واملحا�ضرات التي تقام يف احلرمني
ال�شريفني ويتم بثها من خالل من�صة منارة احلرمني  ،ويتجاوز
عدد امل�ستفيدين كل عام من البث ال�صوتي واملرئي للدرو�س العلمية
واملحا�ضرات والندوات التي قدمتها الرئا�سة العامة داخل احلرمني
ال�شريفني )7( ،ماليني م�ستفيد ،وتقدم هذه الدرو�س على ح�ساب
�إدارة التوجيه والإر�شاد الرقمي يف اليوتيوب .
كما حتر�ص الرئا�سة على ال��دور العلمي ،ون�شر العلم وتعليم
جميع �أبناء وبنات امل�سلمني يف جميع �أنحاء العامل وف��ق منهج
يدعو �إىل الو�سطية واالع��ت��دال والت�سامح وال��ت��ح��اور ،فمن بني
اهتمامها بالتعليم مت تفعيل ال���دور التقني يف معهدي وكليتي
احلرمني ال�شريفني ومن ال�شواهد على ذلك �إن�شاء �إدارة مب�سمى لتوعية الطالب و�أول��ي��اء �أم��وره��م على كيفية التعامل الأمثل مع التعليمية الرقمية وجعلها خيار ًا ا�سرتاتيجي ًا ملواجهة حتديات
"�إدارة التعليم الإلكرتوين والتعليم عن بعد" وترتبط بها وحدتا تقنيات العمل عن بعد ،يف بيئة مثالية تعزز م�ستوى �أمن املعلومات التعليم الرقمي.
التقنية مبعهد احلرم املكي ال�شريف ،وكلية احلرم املكي ال�شريف ،لديهم وا�ستكمال �سري العملية التعليمية الرقمية عن بُعد و�أداء كما يوجد برنامج تكوين العلماء ورعاية اخلريجني مبعهد احلرم
وتتكامل تقني ًا مع هيئة البيانات والذكاء ال�صناعي (�سدايا) ،كما االختبارات من خالل توفري �آليات تعليمية �شاملة للطالب واملعلمني امل��ك��ي ال�شريف وه��و برنامج تعليمي ت��رب��وي ينبثق م��ن القِيم
مت ا�ستحداث برنامج التعلم الإلكرتوين (كال�سريا) و�إن�شاء دليل مُدعم ًة ب�أحدث و�سائل التعليم الرقمي مما �ساعد على تطوير البيئة ال�شرعية التي تتميز بها الرئا�سة.

 9آالف زيارة لخدمات الطب
المنزلي بتخصصي النور

مكة املكرمة  -احمد االحمدي

ب��ل��غ ع���دد ال����زي����ارات ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��ق�����س��م ال��ط��ب امل��ن��زيل
مب�ست�شفى النور التخ�ص�صي ع�ضو التجمع ال�صحي
مبكة امل��ك��رم��ة �أك�ث�ر م��ن  9640زي����ارة .كما بلغ عدد
ال��زي��ارات االفرتا�ضية  1520زي��ارة  ,من قبل فريق
متخ�ص�ص ي�ضم �أط��ب��اء ومتري�ض ًا وع�لاج�� ًا طبيعي ًا
وتغذية عالجية وخدمة اجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل بلوغ
عدد املر�ضى امل�ستفيدين من خدمات الطب املنزيل 459
مري�ضا والذين يتلقون عالجهم يف منازلهم بني �أهاليهم
وذويهم .حيث �أبان م�ساعد مدير امل�ست�شفى للخدمات
الطبية الدكتور مطلق املالكي �أن الق�سم يقدم خدماته
للمر�ضى بعد حتويلهم للربنامج من قبل الطبيب املعالج
يف امل�ست�شفى وفق معايري حمددة من خالل فريق طبي
م�ؤهل .وب�ين املالكي �أن برنامج الطب املنزيل يقدم
جمموعة من الأن�شطة واخلدمات الطبية لفئات معينة
من املر�ضى بني �أهليهم وذويهم يف �أماكن �إقامتهم وفق
معايري حمددة و�آلية عمل من خالل فريق طبي جمهز

من يوم الثالثاء  26يناير اجلاري �سيُطلب من جميع
امل�سافرين ـ��ـ م��ن �سن �سنتني فما ف��وق ـ��ـ مب��ا يف ذلك
املواطنني واملقيمني يف الواليات املتحدة تقدمي فح�ص
�سلبي لفريو�س كورونا  ،19-COVIDالفتة �إىل �أنه
البد �أن يكون امل�سافر قد ح�صل على نتائج التحاليل
املتعلقة ب�سلبية الفح�ص قبل ال�سفر يف مدة ال تزيد عن
� 3أيام قبل املغادرة �إىل الواليات املتحدة.

جتهيز ًا ي�ضمن تقدمي الرعاية ال�صحية واالجتماعية
للمر�ضى يف منازلهم واالطمئنان عليهم وهم يف حميط
�أ�سرهم دون احلاجة لدخولهم امل�ست�شفى  ،وم�ساعدتهم
على ا�ستعادة عافيتهم ب�شكل �أف�ضل عو�ضا عن التنومي
بامل�ست�شفى  ،مب��ا يجنبهم ال��ع��دوى ال��ت��ي ق��د حتدث
لوجودهم لفرتات طويلة يف امل�ست�شفى.
كما �أف����ادت م��دي��رة �إدارة ال��رع��اي��ة املنزلية الطبيبة
دع��اء كلننت �أن ق�سم الطب املنزيل مب�ست�شفى النور
التخ�ص�صي وفر للمر�ضى يف عام 2020م  100جهاز
طبي �شملت � 57سرير ًا طبي ًا مع مرتبة هوائية و 6
�أجهزة تكثيف الأوك�سجني و� 3أجهزة تنف�س �صناعي
متنقلة .م�شرية اىل �أن ق�سم الطب املنزيل يعمل وفق
خطة تطويرية ق��ادم��ة يف م�ستوى ت��ن��وع اخل��دم��ات
م��ن خ�ل�ال �إف��ت��ت��اح ع��ي��ادات للطب امل��ن��زيل وع��ي��ادات
لل�شيخوخة وذلك �ضمن التقدم والتطور الذي ي�سعى
م�ست�شفى النور التخ�ص�صي لتحقيقه ب�شكل م�ستمر
مواكبة مع تطلعات ورغبات مر�ضاها واملراجعني.

 1500متدرب في
برنامج تربية النحل
ابها  -مرعي ع�سريي

اط��ل��ق ف��رع وزارة البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة مبنطقة
ع�سري بالتعاون مع جامعة امللك خالد �أم�س الربنامج
التدريبي املتكامل لرتبية النحل ,وذل��ك بالتزامن مع
انطالق الربنامج يف خمتلف مناطق اململكة .وي�ستهدف
الربنامج اكرث من  1500متدرب ومتدربة و�سي�ستمر
ملدة ثالثة ا�شهر .ويهدف الربنامج لت�أهيل ال�شباب للعمل
يف �صناعة تربية النحل وتقدمي الدعم املادي واملعنوي
واملتمثل ت�سهيل قرو�ض من �صندوق التنمية الزراعية,
وتقدمي  30خلية من ال�ساللة املحلية او ما يعادلها من
امل�شاريع االخ��رى يف جمال تربية النحل ,ا�ضافة اىل
الدعم الفني للخريجني من الربنامج التدريبي الذي
�سيقوم به نخبة من اخلرباء املحليني والدوليني.
وك�شف مدير عام فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة
مبنطقة ع�سري املهند�س عبدالله الوميني ان ال��وزارة
قد و�ضعت خطة ت�أهيلية لتعزيز وبناء قدرات املتقدمني
من ال�شباب من كال اجلن�سني يف جماالت تربية النحل
وت�صنيع وت�سويق منتجاته ,م�شريا ان الربنامج
ي�شمل ثالثة اق�سام هي برنامج تربية النحل ,والربامج
التخ�ص�صية يف تربية النحل ,ا�ضافة اىل برامج التنمية
الب�شرية وري��ادة االعمال والت�سويق ,و�سوف يح�صل
املتدرب على �شهادة معتمدة من الوزارة ,بالإ�ضافة اىل
احقيته يف امل�شاركة يف املعار�ض املحلية والدولية التي
�ستقام الحقا.
من ناحية �أخ��رى افتتح مدير ع��ام ف��رع وزارة البيئة
واملياه والزراعة مبنطقة الباحة املهند�س فهد بن مفتاح
الزهراين �أم�س ,م�شروع توطني مهنة النحالني  ,وذلك
مبقر جمعية النحالني مبحافظة بلجر�شي.
يذكر �أن امل�شروع يهدف �إىل �إج��راء درا�سات تطبيقية
لإع���داد ب��رام��ج متكاملة لت�أهيل ال�شباب للعمل بهذه
ال�صناعة وي�ستمر هذا الربنامج لكل دورة ثالثة �أ�شهر.

إزالة  7أحواش مخالفة
بحي البركة

جدة -يا�سر بن يو�سف ـ مكة املكرمة ـ
احمد االحمدي

�أزال��ت �أمانة حمافظة ج��دة ممثلة يف بلدية اجلنوب
الفرعية عدد ًا من الأ�سوار بحي "الربكة" والتي �أقيمت
ب�شكل خمالف على م�ساحة قدرت بـ 23000م ٢ي�أتي
ذلك �ضمن جهود الأمانة امل�ستمرة لالرتقاء باخلدمات
البلدية ومنع املخالفات.
و�أو���ض��ح رئي�س بلدية اجل��ن��وب الفرعية املهند�س
�أحمد ال�شافعي �أن �أعمال الإزال��ة �شملت �إزال��ة �سبعة
من "الأحوا�ش" والتي اقيمت بطرق خمالفة ،مبين ًا �أن
البلدية وا�صلت خالل الفرتة املا�ضية تكثيف جوالتها
امليدانية التي تعمل على مراقبة كافة املخالفات �ضمن
اجلهود املبذولة يف حت�سني اخلدمات املقدمة لل�سكان
ومنع املخالفات البلدية و�إزال��ت��ه��ا بكل �أ�شكالها عرب
جوالت م�ستمرة داخل الأحياء ويف املناطق الطرفية.
من ناحية �أخرى كثفت وكالة البلديات ً
ممثلة يف بلدية
ال�شرائع الفرعية التابعة لأم��ان��ة العا�صمة املقد�سة،

شركة لتطوير الخدمات البلدية بمنطقة عسير
ابها  -مرعي ع�سريي

تبد�أ �أمانة منطقة ع�سري يف �إجراءات ت�أ�سي�س و�إن�شاء
�شركة "�أمانة منطقة ع�سري" وه��ي �شركة مملوكة
بالكامل ل�ل�أم��ان��ة؛ ب��ه��دف تطوير اخل��دم��ات البلدية
وتنمية اال�ستثمارات البلدية ،وذلك بعد �صدور موافقة
وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية ماجد احلقيل.
وب�ين �أم�ين منطقة ع�سري الدكتور وليد احلميدي �أن
�إن�شاء ال�شركة ج��اء بهدف تطوير اخل��دم��ات البلدية
املقدمة للمواطنني واملقيمني بفاعلية وكفاءة للو�صول

�إىل الهدف امل�أمول واي�ضا �ستكون حمفز ًا لالنتقال يف
اال�ستثمارات البلدية اىل افق او�سع وتنوع يف تقدمي
الفر�ص اال�ستثمارية لقطاع رج��ال االعمال من داخل
وخارج املنطقة وم�شاركتهم يف تقدمي باقة من امل�شاريع
ال�سياحية واال�ستثمارية املتميزة مبا يحقق �أه��داف
ا�سرتاتيجية تطوير منطقة ع�سري ليتكامل القطاع
البلدي مع بقية القطاعات لتنفيذ خطط ا�سرتاتيجية
املنطقة حتت قيادة ومتابعة �صاحب ال�سمو امللكي �أمري
املنطقة رئي�س هيئة تطوير منطقة ع�سري.

و�أك���د احلميدي �أن ه��ذه ال�شركة ت���أت��ي �ضمن خطط
وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية الهادفة �إىل تنمية
وتطوير العمل البلدي باملنطقة وتعظيم �إي���رادات
البلديات وبنف�س ال��وق��ت �إع��ط��اء الأم��ان��ة وبلدياتها
املرونة واجلاذبيه الالزمة للدخول يف �شراكات مع
قطاع الأعمال يف املنطقة لتنمية الأ�صول العقارية لدى
الأمانة وبلديات املنطقة وتطويرها يف م�شاريع ترثي
اجلاذبية ال�سياحية مبنطقة ع�سري وتنوع من اخلدمات
التجارية التي ميكن �أن تناف�س بها املنطقة منظومة

امل�شاريع املتميزة �ضمن ر�ؤية  ٢٠٣٠وتنويع موارد
االقت�صاد الوطني .ويف ذات ال�سياق ،بني احلميدي �أن
هذه ال�شركة جاءت �إجرا ًء تنفيذي ًا بنا ًء على توجهات
وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية لإن�شاء �شركات تابعة
للأمانات مع الأخذ بقرار معايل وزير ال�ش�ؤون البلدية
والقروية ماجد احلقيل يف هذا اجلانب ،الف ًتا �إىل �أن
املجل�س الت�أ�سي�سي لل�شركة جاء بخط ٍة طموحة تهدف
�إىل �أن تكون ال�شركة الذراع اال�ستثمارية الأوىل لأمانة
منطقة ع�سري.

جوالتها الرقابية على املبا�سط والباعة اجلائلني يف
حجز ال�سيارات بال�شرائع؛ وذل��ك يف �إط��ار جهودها
للمحافظة على ال�صحة العامة.
و�أو�ضح رئي�س بلدية ال�شرائع الفرعية املهند�س حممد
بن �شجعان الع�صيمي� ،أنه مت تنفيذ عدة جوالت رقابية
بحجز ال�سيارات بال�شرائع� ،أ�سفر عنها رفع  32مب�سط ًا
ع�شوائي ًا خم��ال��ف�� ًا ل�لا���ش�تراط��ات البلدية وال�����ش��روط
ال�صحيةً � ،
إ�ضافة �إىل �إت�لاف كمية من جوالني املياه
جمهولة امل�صدر ي�ستخدمها الباعة اجلائلني ،م�شري ًا
�إىل �إتخاذ الالزم وتطبيق الئحة اجلزاءات والغرامات
البلدية على املخالفني.
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر وا���ص��ل��ت ب��ل��دي��ة ال�����ش��وق��ي��ة الفرعية
بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة� ،أعمالها ملعاجلة
الت�شوه الب�صري وازالة اللوحات الإعالنية والدعائية
بعدة مواقع بنطاق البلدية ،حيث مت �إزال��ة  41لوحة
�إع�لان��ي��ة خم��ال��ف��ة ،وذل����ك ���ض��م��ن اجل����والت امل��ي��دان��ي��ة
امل�ستمرة التي تقوم بها البلدية.

متابعات
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مختصون ومواطنون يؤكدون أهمية إنشاء قاعات خيرية

مراكز األحياء تزف العرسان بتكاليف رمزية
جدة ـ رانيا الوجيه ـ يا�سر بن يو�سف
اجتاحت قاعات الأف��راح حمى �أ�سعار �أنهكت ميزانيات ال�شباب املقبلني على
ال���زواج ،حيث قفزت حجوزات بع�ضها �إىل زي��ادة  % 50وذل��ك غري التكاليف
الأخرى لتجهيزات تعترب من �ضروريات مرا�سم الزواج� ،أي �أن املتزوجني يجدون
�أنف�سهم يف زاوي��ة مالية �ضيقة ب�سبب هذه االرتفاعات التي طالت جميع
ما يتعلق بلوازم العر�س .وال يقت�صر الأم��ر على منطقة
معينة و�إمنا هذا ال�سيناريو ي�شمل املناطق كافة  ،ورغم
جائحة كورونا وحتديد عدد املعازمي وتنفيذ الإج��راءات
الإحرتازية فما زالت ق�صور الأفراح ترفع وترية م�ؤ�شر
الأ�سعار  ،وال�س�ؤال الذي يفر�ض ح�ضوره هل ميكن ان
تقف مراكز الأحياء يف وجه االرتفاع اجلنوين ل�صاالت
الأفراح وتتوىل توفري قاعات �أفراح ب�أ�سعار رمزية كما
هو احلال يف حي الب�ساتني على �سبيل املثال.

تخفيف األعباء المالية على
العرسان الجدد
يف امل��ج��ت��م��ع ول��ع��ل ف��ت��ح ق��اع��ات
(البالد) التقت عدد ًا من املقبلني على
املنا�سبات التابعة مل��رك��ز احلي
الزواج والذين �أكدوا �أن دخول جمال�س
لإق�����ام�����ة احل����ف��ل�ات واالف��������راح
الأحياء يف تخفيف االعباء املالية على
وامل���ن���ا����س���ب���ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة ال��ت��ي
العر�سان اجل���دد م��ن الأه��م��ي��ة مبكان،
تخ�ص �سكان ح��ي املحمدية هي
الفتني �إىل �أن تكاليف �صاالت الأفراح
اح����دى امل����ب����ادرات االج��ت��م��اع��ي��ة
ع��ال��ي��ة ج���دا وت��ع��ج��ي��زي��ة ،وم��ط��ال��ب�ين
ملراكز الأحياء ،فقد ا�ستقبلنا ما
ب���إن�����ش��اء ���ص��االت ج��دي��دة وت��وزي��ع��ه��ا
يقارب  24منا�سبة ومن �ضمنها
على مناطق اململكة ،وتفعيل ال�صاالت
حممد بيومي
منا�سبات الأف����راح والأع��را���س
اخل�يري��ة الأخ���رى �أي�����ض��ا ،و�أن تتبنى
م��ق��اب��ل ر����س���وم ت��ع��ت�بر رم���زي���ة،
ج��ه��ات ع��م��ل��ي��ة �إن�����ش��اءه��ا وت��وف�يره��ا
و�أي�������ض���ا ه��ن��اك �أ����س���ع���ار خ��ا���ص��ة
للمواطنني ب�أ�سعار رمزية .
ل��ع�����ض��وات م��رك��ز امل��ح��م��دي��ة ،كما
و�أ���ض��اف��وا �أن ال�����ض��رورة تقت�ضي
ن�ستقبل منا�سبات �أي�ضا من خارج
امل�ساهمة يف تنفيذ م�����ش��روع ق��اع��ات
احلي ولي�س مق�صورا على �سكان
زواج ،لت�سهم يف ت��ذل��ي��ل متطلبات
حي املحمدية ،ويف الآونة الأخرية
ال���زواج على ال�شباب ،الفتني �إىل �أن
وجدنا �إقباال كبريا من �سكان احلي
ب��داي��ة ال���زواج ب��ال��دي��ون ال��ت��ي يتطلب
على �إق��ام��ة احل��ف�لات واملنا�سبات
�سدادها �سنوات طويلة �سوف تدخل
حممد �أبو اجلدائل
بقاعات مراكز الأح��ي��اء هروبا من
ال��ع��رو���س�ين يف م��ت��اه��ات م��ن امل�شاكل
ارت��ف��اع �أ���س��ع��ار ال��ق��اع��ات اخلارجية
ورمبا يعجل بتهاوي الع�ش الزوجي.
بداية �أو�ضحت منى ال�سعيد �أن فرتة التجهيز وال��ف��ن��ادق ب�شكل كبري فهناك ف��رق م��اب�ين دف��ع 3
للأفراح وما تقت�ضيه من �ضرورة توفري احتياجات االف ريال وبني  30الف ريال لليلة واح��دة ،كما
�أ�صبحت �أ�سعارها متزايدة ،لذلك البد من �إن�شاء �أن امل�ساحات واملرافق التابعة ملركز احلي وا�سعة
م�شروع قاعات �أف��راح ب�أ�سعار رمزية؛ ملا يف ذلك ومنا�سبة جدا لإقامة �أية منا�سبة خا�صة ،وتوفري
من تفريج على امل�صاعب �أم��ام العر�سان اجل��دد  ،حدائق خارجية مب�ساحات كبرية مما جعل فكرة
اللجوء اىل مراكز الأحياء بديال �أف�ضل وذات عدة
وم�ضاعفة �أجر ملن ي�سهم يف �إن�شائها .
ويف ال�سياق نف�سه او�ضح حممد املر�شد �أنه يف مميزات من القاعات الأخرى.
�ضوء ارتفاع ا�سعار �صاالت االفراح ف�إن ال�ضرورة
تكاليف األفراح
تقت�ضي �أن تدخل جمال�س االحياء طرفا يف هذا
ويتفق حممد بيومي مع الآراء ال�سابقة بقوله:
ال�سيناريو وتتوىل ان�شاء �صاالت ب�أ�سعار رمزية
لت�أهيل العر�سان اجل���دد كما ه��و احل���ال يف حي �أ�ؤي���د ه��ذه امل��ب��ادرة م��ن م��راك��ز الأح��ي��اء  ،يف ظل
الب�ساتني يف جدة الفتا يف الوقت نف�سه �أن قاعات ارت��ف��اع �أ�سعار وغ�لاء ق��اع��ات احل��ف�لات  ،ف�سابقا
االفراح ترفع ا�سعارها بوترية متناغمة ما يدعو و�ضعت مراكز الأحياء لي�ستفيد منها �سكان احلي
�إىل التفكري يف �إط�لاق م�شاريع القاعات اخلريية يف بع�ض الأن�شطة الثقافية واخلريية وغريها من
اخلدمات ،الآن يتم ا�ستغالل قاعات مراكز احلي
عرب جمال�س االحياء يف خمتلف مناطق اململكة.
مبقابل مادي رمزي كون هدفها لي�س ربحيا ،ومن
رسوم رمزية
جانب �آخ��ر التخفيف من م�صاريف الأف���راح لدى
م�س�ؤولة مركز حي املحمدية �سلوى داعو�س الأ�سر � ،أما االمر الآخر فهو �إعادة �إحياء امل�شاركة
�أو���ض��ح��ت ب��ق��ول��ه��ا  :مل��راك��ز االح���ي���اء دور كبري االج��ت��م��اع��ي��ة يف الأف�����راح وامل��ن��ا���س��ب��ات التي

إعادة إحياء المشاركة االجتماعية
في األفراح والمناسبات
وعي األسر

�سحر ال�سبهاين

�سلوى داعو�س

افتقدناها يف ال��راه��ن حيث ا�صبحت العالقات
االجتماعية "معلبة".
و�أذك��ر �أنه يف ال�سنني اخل��وايل كان �سكان مكة
املكرمة وجدة يعلقون الأنوار والزينة وي�صفون
ال��ك��را���س��ي يف منا�سبات الأع���را����س وك���ان جميع
اجل�ي�ران و���س��ك��ان احل��ي ي�شاركون يف الفرحة،
ا�ست�شعارا من �أهل احلي بامل�ساعدة يف املنا�سبات
جلريانهم .فهذه امل��ب��ادرة م��ن م��راك��ز الأح��ي��اء لها
فائدتان اقت�صادية واجتماعية
على �سكان الأحياء.

الزواج بالديون يعرقل مسيرة
الحياة الزوجية
حلول منطقية
املدير التنفيذي جلمعية مراكز االحياء بجدة عبدالله ال�سيود
�أو�ضح �أن ه��ذه امل��ب��ادرات مبراكز الأح��ي��اء من الأهمية مبكان
لت�أهيل العر�سان اجلدد وجتنيبهم الديون  ،الفتا �إىل �أن جائحة
ك��ورون��ا �أظهرت الكثري من احللول ل��دى جميع مراكز الأحياء
والتي تخفف من وط�أة م�شاكل " كورونا" وقاعات مراكز الأحياء
�أ�صبحت مبثابة مواقع لزف العر�سان و�إقامة املنا�سبات الأجتماعية
ومن مميزاتها �أنها ب�أ�سعار رمزية كما انه ي�سهل الو�صول �إليها
وهي يف متناول جميع �سكان احلي مع وجود تطبيق لال�شرتاطات
عبداهلل ال�سيود
االحرتازية وتقدمي الربوتوكوالت يف كل منا�سبة ،يف عملية الدخول
واخل���روج وحتقيق التباعد االجتماعي وجميع ذل��ك مطبق داخ��ل قاعات
املنا�سبات مبراكز الأحياء .و�أي�ضا من اجلانب االقت�صادي غريت اجلائحة الكثري من املفاهيم لدى
الأ�سرة ال�سعودية ،و�أ�صبحت تنظر مبنظور �آخر من التقليل من النفقات وكان من باب �أوىل نفقات
الأف��راح و�أ�سعار القاعات ت�تراوح من  70الفا �إىل � 100ألف تدفع يف ليلة واح��دة ،وبالتايل �أ�صبح
الوعي �أكرب لدى افراد املجتمع ولدى �أهايل احلي  ،وجمعية مراكز الأحياء عملت على هذا الأمر و�أوجدت فر�صا
وحلوال بديلة لغالء القاعات وامل�ساحات الكبرية  ،بالإ�ضافة �إىل تقنني عدد املعازمي  ،حيث �أ�صبح عدد املدعوين
اليتعدى الـ � 50شخ�صا مقارنة يف املا�ضي حينما كان ي�ستدعي دعوة � 100شخ�ص اىل � 300شخ�ص .

من جانبها قالت املهتمة بال�ش�ؤون االجتماعية
الدكتورة �سحر ال�سبهاين بالفعل هناك ارتفاع
غري عادي يف �أ�سعار قاعات الأفراح واملنا�سبات
وذل���ك تعوي�ضا خل�سائر ت��ل��ك ال��ق��اع��ات التي
ت�سببت بها اجل��ائ��ح��ة ،ول��ك��ن ت��غ�يرت مفاهيم
عديدة لأغلب الأ�سر ال�سعودية و�أ�صبح لديهم
وعي �أكرب يف ال�صرف خ�صو�صا يف منا�سبات
الأعرا�س  ،حيث �شهدنا م�ؤخرا �أعرا�سا تقام
داخ����ل امل���ن���ازل ب���دال م��ن ا���س��ت��ن��زاف امل����ال يف
قاعات الأف��راح ،وتعترب مبادرة مراكز الأحياء
ردا وا�ضحا على ه��ذا الغالء من خ�لال تقدمي
قاعاتها وم�ساحاتها لإقامة املنا�سبات اخلا�صة
واالف��راح ل�سكان احل��ي .وب�صفتي ع�ضوة يف
عدة جمعيات �أرى �أن على جميع مراكز االحياء
يف خمتلف املناطق تفعيل م��ب��ادرات القاعات
اخل��ي�ري����ة م����ن اج�����ل دع���م
العر�سان اجلدد.

عادات خاطئة

امل���������س����ت���������ش����ار
ال����ق����ان����وين ه���اين
اجل����ف����ري �أو����ض���ح
�أن ارت��ف��اع �أ�سعار
ال���ق���اع���ات وق�����ص��ور
االف��������������������راح ب���ع���د
اجلائحة دفع العديد
من املتزوجني �إىل
هاين اجلفري
اق��ام��ة اف��راح��ه��م يف
اال���س�تراح��ات  ،الفتا
�إىل �ضرورة تفعيل مبادرات جمال�س االحياء
لتد�شني ق��اع��ات الق��ام��ة امل��ن��ا���س��ب��ات با�سعار
رمزية ،خ�صو�صا وان ارتفاع ا�سعار قاعات
االف����راح دف���ع ال��ع��ر���س��ان اجل����دد للبحث عن
قاعات اف��راح منخف�ضة التكاليف �أو اللجوء
�إىل اال�سرتاحات ،ورغ��م ذلك ال ي��زال الطلب
على القاعات والق�صور يف تزايد ب�سبب �شروط
�أهل العرو�س والعادات اخلاطئة.
امل�ست�شار االقت�صادي حممد �أبو اجلدائل قال
�إن ارتفاع تكاليف الزواج يف الوقت احلا�ضر
يعد من امل�شاكل االجتماعية الراهنة التي
ت���زداد ���ض��راوة رغ��م ال��ن��داءات املتكررة
للحد منها ..واذا كنا ق��د جنحنا اىل
حد ما يف عالج م�شكلة ارتفاع املهور
يف الكثري من �شرائح جمتمعنا..
اال ان هناك م�شكلة تظل قائمة
يف امل��دن الكربى  .تتمثل يف
ارتفاع ا�سعار قاعات االف��راح
�سواء يف الفنادق او ال�صاالت
املنف�صلة.
و�أ������ض�����اف ب��ق��ول��ه  :لعل
ارت����ف����اع �أ����س���ع���ار ال��ق��اع��ات
�أ�صبح من الأ�سباب امل�ؤجلة
ملوعد ال��زف��اف خ�صو�صا يف
موا�سم الإجازات حيث يفاج�أ
ك��ث�ير م��ن املقبلني ع��ل��ى �إق��ام��ة
حفالت الزفاف بارتفاع ا�سعار
ه���ذه ال���ق���اع���ات ،ل���ذا ف�����إن تفعيل
مبادرات جمال�س االحياء بتد�شني
قاعات للمنا�سبات من الأهمية مبكان
لدعم العر�سان اجل��دد ،كما �أن البحث
ع��ن ال��ق��اع��ة الأن�����س��ب للحفل ه��و م��ا يدفع
الكثري للعزوف ع��ن القاعات القدمية التي
مل تعد �إمكاناتها منا�سبة من حيث الديكورات
والإ���ض��اءة وحتى ال��ب�لاط وفر�شه م��ن ال�سجاد �أو
املوكيت و�ضعف �إمكانات تلك ال�صاالت القدمية �إ�ضافة
�أن بع�ضها يقع يف مناطق بعيدة عن الأحياء ال�سكنية.

اقتصاد
6

الثالثاء  6جمادى الآخرة 1442هـ املوافق  19يناير2021م ال�سنة  90العدد 23239

الريا�ض:
جازان:
الق�صيم:
�أبها:
املدينة املنورة :الدمام:
الطائف:
هاتف وفاك�س :هاتف وفاك�س :هاتف وفاك�س :هاتف وفاك�س :هاتف وفاك�س :هاتف وفاك�س :هاتف وفاك�س:
0173226559 0163234757 0172249738 0138333121 0148226966 0127381722 0114627842
فجر الصحافة السعودية

ملتقى لمناقشة استدامة المنشآت العائلية

25

الريا�ض-البالد

الريا�ض-وا�س
ينظم امل��رك��ز الوطني للمن�ش�آت العائلية
مبجل�س الغرف التجارية "امللتقى الوطني
الأول ال���س��ت��دام��ة امل��ن�����ش���آت العائلية يف
ال���ف�ت�رة م���ا ب�ي�ن  27 - 25يناير
احلايل ،برعاية وزير التجارة
الدكتور ماجد بن عبدالله

الق�صبي ،وتعقد جل�سات امللتقى ودوراته افرتا�ضيا،
وتبث عرب من�صات التوا�صل االجتماعي.
و�أو�ضح املدير التنفيذي ملركز املن�ش�آت العائلية
طالل بن عجالن العجالن �أن امللتقى يعك�س مدى
حر�ص احلكومة الر�شيدة على دعم قطاع املن�ش�آت
العائلية يف اململكة ،على غرار خمتلف القطاعات
يف كل اجلوانب ،من خالل التوعية ب�أهم معايري

بن ماضي 424 :ألف أسرة تتلقى الدعم الشهري

مليار ريال من الصندوق العقاري لمستفيدي "سكني"

�أعلن �صندوق التنمية العقارية عن �إي��داع �أكرث من 25
مليار ريال يف ح�سابات م�ستفيدي برنامج "�سكني" من
وزارة الإ�سكان وال�صندوق العقاري منذ بداية حتول
ال�صندوق يف يونيو  2017حتى نهاية  ،2020م�ؤكد ًا
على موا�صلته تقدمي الدعم ال�سكني لتمكني الأ�سر من
متلك امل�سكن املالئم ورفع ن�سبة التملك �إىل  % 70بحلول
 ،2030حتقيق ًا مل�ستهدفات برنامج الإ�سكان �أحد برامج
ر�ؤية .2030
و�أو���ض��ح امل�شرف ال��ع��ام على ال�صندوق من�صور بن
ما�ضي ،ا�ستمرارية والتزام ال�صندوق العقاري ب�إيداع
الدعم ال�شهري مل�ستفيدي برنامج "�سكني" من وزارة
الإ�سكان وال�صندوق العقاري ،مبين ًا �أن �إجمايل ما مت
�إيداعه يف ح�سابات امل�ستفيدين منذ �إعالن التحّ ول يف
يونيو  2017وحتى نهاية  2020جتاوز �أكرث من 25
مليار ريال.
و�أ����ش���ار �إىل �أن ال�����ص��ن��دوق ال���ت���زم خ�ل�ال ال��ظ��روف
اال�ستثنائية التي �شهدتها اململكة ب�سبب فريو�س كورونا
بتقدمي �إي���داع الدعم ال�شهري عن موعده املحدد ملدة
ثالثة �أ�شهر متتالية بالتزامن مع تعليق احل�ضور �إىل
م��ق��ار اجل��ه��ات احلكومية تنفيذ ًا لتوجيهات اجلهات
ال�صحية باململكة �ضمن الإجراءات االحرتازية املعلنة،
كما يوا�صل ال�صندوق �إي��داع الدعم يف موعده املحدد
�شهري ًا دون ت�أخري ت�أكيد ًا على ال��دور الوطني لتمكني
الأ�سر ال�سعودية من ال�سكن املالئم ،وتوفري وت�سهيل

الإجراءات كافة.
و�أ�ضاف ابن ما�ضي �أن تكامل اخلدمات التقنية التي
يقدمها ال�����ص��ن��دوق ال��ع��ق��اري ب��ال�����ش��راك��ة م��ع اجل��ه��ات
التمويلية يف القطاع اخلا�ص من بداية تقدمي امل�ستفيد
على "القر�ض املدعوم" �إىل �إيداع الدعم ال�شهري طيلة
مدة العقد� ،أ�سهمت يف زيادة عدد امل�ستفيدين من الدعم
ال�شهري لأك�ث�ر م��ن � 424أل���ف �أ���س��رة �سعودية �ضمن
احل��ل��ول التمويلية وال�سكنية املتنوعة التي يقدمها
برنامج القر�ض العقاري املدعوم مببلغ ي�صل �إىل 500
�ألف ريال مدعوم الأرباح بن�سبة ت�صل �إىل  %100وذلك
حتى نهاية 2020م.
يُذكر �أن �صندوق التنمية العقارية �أعلن عن ا�ستفادة �أكرث
من � 424أل��ف �أ�سرة �سعودية من اخليارات التمويلية
وال�سكنية لربنامج القر�ض العقاري املدعوم ،يف جميع
مناطق اململكة خالل الفرتة من يونيو 2017م حتى
نهاية 2020م ،كما يوا�صل تقدمي خدمات
"القر�ض املدعوم" من خالل �أكرث من
 40خدمة �إلكرتونية عرب البوابة
الإل��ك�ترون��ي��ة لل�صندوق ،كما
�أن م���رك���ز االت�������ص���ال امل��وح��د
 199088وح�سابات ال�صندوق
على مواقع التوا�صل االجتماعي
مهي�أة للرد على اال�ستف�سارات
واملقرتحات حول "القر�ض
املدعوم".

مركز الملك عبداهلل المالي األفضل
عالميا في الطاقة والبيئة

الريا�ض -البالد

ح��از م��رك�� ُز امللك عبدالله امل��ايل " كافد " على
�شهاد َة ( )LEEDالبالتينية ك�أعلى ت�صنيف
ع��ل��ى م�ستوى ال��ع��امل يف ن��ظ��ام "القيادة يف
ال��ط��اق��ة واال���س��ت��دام��ة وال��ت�����ص��م��ي��م البيئي"
( )LEED ND Platinumامل��ق��دم��ة
م��ن امل��ج��ل�����س الأم��ري��ك��ي ل��ل��م��ب��اين اخل�����ض��راء
(.)USGBC
ويعد نظام القيادة يف الطاقة والت�صميم البيئي
( )LEEDمن �أهم الأنظمة العاملية التي تدعم
تغيري ط��ري��ق��ة ت�صميم امل��ب��اين واملجتمعات
وبنائها وت�شغيلها بطريقة م�ستدامة و�صديقة
للبيئة بهدف حت�سني جودة احلياة.
وقد حاز " كافد" ال�شهاد َة البالتينية نظرًا ملا
يتميز ب��ه م��ن ا�ستدامة وك��ف��اءة يف الت�صميم
واال�ستهالك للطاقة وامل��ي��اه  ،بالإ�ضافة �إىل

الإ�ستدامة ،ومتكني املن�ش�آت العائلية من جتاوز
التحديات التي تعيق منوها ورفع جودة �أعمالها،
ا�ستناد ًا ل��دور ه��ذا القطاع يف تنمية االقت�صاد
الوطني ،ال�سيما و�أنها ت�سهم مبا يربو عن 800
مليار ري��ال �سنوي ًا يف ناجت الدخل املحلي� ،إىل
جانب متيزها يف عملية توطني الكفاءات الوطنية
من اجلن�سني.

وع ّد العجالن امللتقى فر�صة مهمة للمن�ش�آت العائلية
يف اململكة ،للإطالع على �أهم الدرا�سات والتجارب
يف املو�ضوعات وال�ش�ؤون التي تعنى بهذا القطاع،
�إذ �سيكون من بني �أه��م املحاور املطروحة للبحث
والنقا�ش ،حم��اور احلوكمة ،ومعايري اال�ستدامة،
وطرق معاجلة اخلالفات والنزاعات يف ال�شركات
العائلية ،وتعاقب الأجيال يف هذا الن�شاط.

املخطط العام ال��ذي يوفر �سهولة التنقل بني
�أنحائه.
ويربز التزامه باال�ستدامة من خالل منهجيته
يف ا���س��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة النظيفة وت�صاميمه
املبتكرة املراعية للبيئة ،حيث ي�ستعني بنظام
�آيل م��ت��ط��ور جل��م��ع ال��ن��ف��اي��ات وف���رزه���ا ،مما
يغني عن دخ��ول �شاحنات القمامة �إىل " كافد
" وبالتايل يقلل من انبعاثات ث��اين �أك�سيد
الكربون.
كما يربز التزام " كافد " من خالل املخطط العام
ال��ذي ي�شمل "الوادي" وه��ي منطقة للم�شي
والرتفيه ت�صل بني �أنحاء "كافد " وتقع على
عمق � 5.5أمتار حتت م�ستوى �سطح الأر�ض،
ويوفر بذلك ج ًوا �أبرد ن�سب ًيا.
ك��م��ا مت ر���ص��ف م��ع��ظ��م ال�������ش���وارع ال��داخ��ل��ي��ة
بخر�سانة حت��ت��وي ع��ل��ى بع�ض امل����واد امل��ع��اد

ت��دوي��ره��ا ،وت��ق��وم ه���ذه اخل��ر���س��ان��ة بتقليل
درجة احلرارة يف " كافد " نظرًا ملا يحققه من
معدل مرتفع يف م�ؤ�شر االنعكا�س ال�شم�سي ،
ٍ
�إ�ضافة �إىل ا�ستخدام تقنيات خمتلفة للتقليل
من ا�ستهالك الطاقة مثل م�صابيح ال�شوارع
 LEDوا�ستخدام الألواح ال�شم�سية يف بع�ض
الأبراج.
يذكر �أن نظام القيادة يف الطاقة والت�صميم
البيئي ( )LEEDمت ت�أ�سي�سه يف عام 1998
من قبل املجل�س الأمريكي للمباين اخل�ضراء
( )USGBCغري الربحي لو�ضع �إطار لآلية
تعريف املباين اخل�ضراء وحتديد عنا�صرها
 ،حيث يتم ت�صنيف امل��ب��اين ال��ت��ي ت��ن��ال هذه
ال�شهادة �إىل  3مراتب ح�سب تطبيقها للمعاير
املطلوبة ،وه��ي :املرتبة البالتينية ،واملرتبة
الذهبية ،واملرتبة الف�ضية.

 622مخالفة
ضريبية في أسبوع
جدة -يا�سر بن يو�سف
�أعلنت الهيئة العامة للزكاة وال��دخ��ل ،عن �ضبط
 622خم��ال��ف��ة ���ض��ري��ب��ي��ة يف الأ����س���واق وامل��ح��ال
التجارية الأ�سبوع املا�ضي ،وذلك على �إثر 2,864
جولة تفتي�شية نفذتها فرق التفتي�ش امليداين يف
الهيئة يف خمتلف مدن اململكة وحمافظتها.
ُ
اجلوالت التفتي�شية قطاعاتٍ جتارية عدة،
و�شملت
على ر�أ�سها قطاعات التجزئة واملطاعم والذهب،
فيما ت��ر َّك��ز معظم امل��خ��ال��ف��ات يف ع���دم حت�صيل
�ضريبة القيمة امل�ضافة امل�ستحقة ،وعدم االحتفاظ
بامل�ستندات والفواتري ال�ضريبية ،وع��دم تدوين
الرقم ال�ضريبي على الفاتورة.
و�أو�ضحت الهيئة �أ َّن ً
جزءا من املخالفات امل�ضبوطة
كان بف�ضل البالغات ال��واردة من امل�ستهلكني �إىل
الهيئة بوا�سطة تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة
�أو موقع الهيئة الإلكرتوين� ،إذ بلغ عدد البالغات
ال��واردة �إىل ق�سم الرقابة والتفتي�ش يف الأ�سبوع
املا�ضي ً 229
بالغا.
وجَ ���دَّدت دعو َتها املكلفني م��ن �أ�صحاب املن�ش�آت
التجارية �إىل االل��ت��زام ب���أح��ك��ام �أنظمة ول��وائ��ح
ال�ضرائب يف اململكة ،وعلى ر�أ�سها �ضريبة القيمة
امل�ضافة بن�سبتها املقررة  ،%15م�ؤكدة يف نف�س
ال�سياق ا�ستمرار حمالتها الرقابية على الأ�سواق
وامل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة ل��ت��ع��زي��ز م�����س��ت��وى االم��ت��ث��ال
ال�ضريبي بني املكلفني.
َ��ت ُ
كما دع ْ
الهيئة الأف���را َد امل�ستهلكني �إىل الإب�لاغ
ع��ن �أي���ة م��ن�����ش���أة خ��ال��ف��ت �أح��ك��ام �أن��ظ��م��ة ول��وائ��ح
�ضريبة القيمة امل�����ض��اف��ة ،وذل���ك بوا�سطة موقع
الهيئة الإلكرتوين (� ،)gazt.gov.saأو تطبيق
(�ضريبة القيمة امل�ضافة) للهواتف الذكية؛ �إذ تق ِّدم
الهيئة مكاف�آتٍ ت�شجيعية للمبلغني عن املخالفات
ال�����ض��ري��ب��ي��ة ق��دره��ا  % 2.5م��ن ق��ي��م��ة امل��خ��ال��ف��ات
والغرامات ،وذلك بحد �أق�صى مليون ريال و�ألف
ريال كحد �أدنى.

524

جدة  -يا�سر بن يو�سف

ألف رأس من األغنام واردات
السوق المركزي بجدة

ا�ستقبل ���س��وق الأن��ع��ام امل��رك��زي التابع
لأم��ان��ة حمافظة ج��دة 524.458 ،ر�أ���س�� ًا
م��ن الأن��ع��ام يف ال��ع��ام  2020ب�ين �إن��ت��اج
حملي وم�ستورد ،فيما نفذت الأمانة خالل
الفرتة ذاتها  2772جولة ميدانية �أ�سفرت
عن ر�صد  390خمالفة.
و�أو�ضح مدير ال�سوق �سامل بن �ضيف الله
الب�شري� ,أن واردات ال�سوق خالل العام
املا�ضي بلغت  131.358ر�أ���س�� ًا حملي ًا,
فيما بلغت الأنعام امل�ستوردة 393.100
ر�أ���س ،م�ضيف ًا �أن �ساحتي حراج الأغنام
والأع��ل�اف ا�ستقبلتا � 10.329شاحنة
حم��م��ل��ة ب���ق���راب���ة  7م�ل�اي�ي�ن ح���زم���ة من

الأعالف ،فيما بلغت كمية احلطب الواردة
�أك�ث�ر م��ن  4.220طنا ون��ح��و � 636أل��ف
كي�س من الفحم.
ٍ
و�أكد الب�شري توا�صل اجلوالت التفتي�شية
على ال�سوق املركزي �ضمن خطة متوا�صلة
�شملت حظائر الأغنام والأبقار واجلمال،
وم��ب��ا���س��ط ال��ف��ح��م واحل���ط���ب وم��ب��ا���س��ط
الأع��ل�اف وك��ف�تري��ات ال�����س��وق وامل��ط��اع��م،
وال�صيدلية البيطرية وحم���ال الطيور
وغ�يره��ا م��ن الأن�����ش��ط��ة ال��ق��ائ��م��ة ،م�شري ًا
�إىل �أن الأمانة �أ�صدرت العام املا�ضي 96
رخ�صة ن�شاط جتاري يف ال�سوق املركزي،
فيما �أ�صدرت  23رخ�صة داللة بالإ�ضافة
لتجديد  21رخ�صة للداللني.
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استنفار أمني في واشنطن عشية تنصيب الرئيس المنتخب

بايدن يبدأ بـ"خارطة طريق" ..وترمب يودع بـ"قائمة عفو"

وا�شنطن  -البالد

بينما ت�شهد الواليات املتحدة ا�ستنفارًا �أمنيًا غري م�سبوق لت�أمني حفل تن�صيب
الرئي�س املنتخب جو بايدن غدًا (الأربعاء) ،اختلفت �أولويات الرئي�سني ،املنتخب
واملنتهية واليته ،ع�شية احلدث التاريخي� ،إذ و�ضع بايدن خارطة طريق لعمله يف
ال�سنوات الأربعة املقبلة ،بينما ي�ستعد ترمب ملغادرة البيت الأبي�ض بعد �إ�صدار
قائمة عفو عن مدانني يف عدد من الق�ضايا .و�أعرب م�س�ؤولون يف وزارة الvدفاع
الأمريكية عن قلقهم من احتمال حدوث هجوم من داخل احلر�س الوطني املكلفني
بت�أمني مرا�سم تن�صيب الرئي�س الدميقراطي املنتخب جو بايدن ،ما دفع مكتب
التحقيقات الفيدرايل (اف بي �آي) �إىل اعتزامه فح�ص جميع تلك القوات ،فيما نقل
ع�ضو الربملان الأمريكي اجلمهوري بيرت مايجر خماوف الربملانيني من تعر�ضهم
ملخاطر �أمنية واعتداءات ،ما دفعهم ل�شراء �سرتات واقية من الر�صا�ص حت�سبًا
من هجمات حمتملة .وبدت العا�صمة الأمريكية وا�شنطن ع�شية انتقال ال�سلطة
للرئي�س رقم  46للواليات املتحدة ،بوجه غري م�ألوف مع حتويلها �إىل ح�صن منيع
وثكنة ع�سكرية ،بعد انت�شار الع�سكريني يف كل ال�شوارع ون�شر �أ�سالك �شائكة
و�سياج عال ،خ�شية تكرار الهجوم الدموي على "الكابيتول".
وو�ضع الرئي�س الدميقراطي املنتخب مرا�سم تن�صيبه حتت عنوان "وحدة
الأمريكيني" و�سيحيط نف�سه بالر�ؤ�ساء ال�سابقني باراك �أوباما وبيل كلينتون
وجورج بو�ش من �أجل �إظهار تطلع الأمريكيني �إىل امل�ضي قدمًا للم�ستقبل وهم
متحدون ،بينما ك�شف مع�سكر بايدن عن "خارطة طريق" لإخ��راج الواليات
املتحدة من �أزماتها االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية  -بح�سب تعبريهم � -إذ
ينوي الرئي�س املنتخب ومنذ اليوم الأول من واليته� ،إع��ادة بالده �إىل اتفاق
باري�س ح��ول املناخ ورف��ع حظر دخ��ول الأرا���ض��ي الأمريكية املفرو�ض على

القاهرة – عمر ر�أفت

يبدو �أن حكم الرئي�س الرتكي رج��ب طيب �أردوغ���ان يف
طريقه �إىل االن��ه��ي��ار ،ب�سبب امل��ع��ار���ض��ة ال�����ش��دي��دة التي
يواجهها داخليا ،وال�ضغوط عليه دوليا ،يف وقت ترتاجع
�شعبية الرئي�س من يوم لآخر .وقال رئي�س حزب امل�ستقبل
املعار�ض يف تركيا� ،أحمد داود �أوغلو� ،إن مغادرة �أردوغان
ب��ات��ت ق��ري��ب��ة .و�أ����ض���اف ،وف��ق��ا مل��وق��ع "زمان" ال�ترك��ي:
"�أردوغان حتت الو�صاية حاليًا ،وقال �إنه حتت و�صاية
م��ن ت��ب��ق��وا م��ن ان��ق�لاب  28ف�براي��ر  1997الع�سكري".
ولفت �أوغلو �إىل �أن �أردوغان حاليا يف مفرتق طرق ،و�أن

مواطني دول عدة ،كما ي�أمل يف �إعطاء دفع جديد لأكرب حملة تلقيح يف تاريخ
الواليات املتحدة ،بعد الأرق��ام الكبرية للإ�صابات والوفيات ج��راء كورونا.
ويريد بايدن �أن حتقن  100مليون جرعة من اللقاح يف الأيام الـ 100الأوىل
من واليته بف�ضل جتهيز مراكز تطعيم �ضخمة ،مب�شاركة نحو � 100ألف ممر�ض
وممر�ضة .و�سيد�شن الرئي�س املنتخب خطة انعا�ش اقت�صادي هائلة تبلغ قيمتها
 1900مليار دوالر بهدف م�ساعدة ماليني الأمريكيني ال��ذي يعتمدون على

انت�صار حتالف اجلمهور املكون من حزب العدالة والتنمية
واحلركة القومية يف االنتخابات املقبلة �سيكون �صعبا
ج��دا ،متحدثا عن �إجبار حزب العدالة والتنمية لل�شعب
على االن�ضمام �إىل حزبهم ،من خ�لال عر�ض وظائف �أو
امتيازات �أخرى ،مت�سائال" :هل هذا هو مفهوم ال�سيا�سية
بالن�سبة لكم؟!"
واع�تر���ض �أوغ��ل��و جم��ددا على االع��ت��داء ال��ذي تعر�ض له
نائبه يف احلزب �سلجوق �أوزداغ ،م�شريًا �إىل �أن �أوزداغ
�أجرى عملية جراحية ب�سبب �شدة �إ�صابته ،حيث مت تنفيذ
االعتداء عليه بهدف القتل ،م�ؤكدا �أنه يتم مهاجمة حزبه

االعالنات الفردية
جدة

• ت��ع��ل��ن م������روه حم���م���د ع������وده ال��ع��ت��ي��ب��ي
ع�����ن ف�����ق�����دان ب���ط���اق���ة ج���م���رك���ي���ة ل�������س���ي���ارة
مر�سيد�س بنز – �إي  300رق��م ال�شا�صي
 WDBEA30D0GA234309رقم
البطاقة  20-041514بتاريخ 1442/4/30هـ
رق��م البيان اجلمركي ��� 209853ص��ادرة من
ج��م��رك ال��ب��ط��ح��اء فعلى م��ن ي��ج��ده��ا ي�سلمها
مل�صدرها وله ال�شكر.
• يعلن ارمان كول�شمانوف عن فقدان �إقامة
زوجته ماريا �شيخموفا اجلن�سية كازخ�ستان
رق���م الإق���ام���ة ���� 2421145547ص���ادرة من
وزارة اخل��ارج��ي��ة ب��ج��دة فعلى م��ن يجدها
ي�سلمها مل�صدرها او للبنك الإ�سالمي للتنمية
بجدة وله ال�شكر.
• ي��ع��ل��ن ح�����س�ين ح�����س��ن حم���م���د ب��اح��ف��ظ
ال��ل��ه ����س���وداين اجلن�سية يحمل �إق���ام���ة رق��م
 2472471719ع��ن ف��ق��دان رخ�����ص��ة ق��ي��ادة
وا���س��ط��ة بحرية ���ص��ادرة م��ن ج��دة فعلى من
يجدها ي�سلمها مل�صدرها او االت�����ص��ال على
جوال رقم  0536058350وله ال�شكر.

ابها

• ي��ع��ل��ن /اف��ت��خ��ار ع��م��ر �أح��م��د باك�ستاين
اجل��ن�����س��ي��ة ع��ن ف��ق��دان ج����واز ���س��ف��ره ب��رق��م/
��� MT1163192ص��ادر م��ن باك�ستان على
من يجده ي�سلمه القن�صلية الباك�ستانية بجده
وله ال�شكر.
• يعلن /اخالق احمد حممد ر�شيد باك�ستاين
اجل��ن�����س��ي��ة ع���ن ف���ق���دان ج�����واز ���س��ف��ره ب��رق��م
 BK1162832 /ع��ل��ى م��ن ي��ج��ده ي�سلمه
القن�صلية الباك�ستانية بجده وله ال�شكر.
• يعلن /حممد عبدالله عبدالرحمن ال غنوم
ال�شهراين عن فقدان عقد ايجار ور�شة جند
ال�سيارات يف �صناعية خمي�س م�شيط برقم
� 1228صادرة من بلدية خمي�س م�شيط علىمن يجده ي�سلمه م�صدره وله ال�شكر.

جازان

• يعلن� /أح��م��د علي حممد ع��ب��ده م�شريف
ميني اجلن�سية هوية رق��م2146280587 /
ع��ن ف��ق��دان /ج���واز �سفر رق���م05176089 /
ج���ه���ة الإ�������ص������دار ج�����دة ت����اري����خ الإ�����ص����دار

الكويت  -كونا

قبل �أم�ي�ر ال��ك��وي��ت ،ال�شيخ ن���واف الأح��م��د ال�����ص��ب��اح� ،أم�س
(االث��ن�ين) ،ا�ستقالة رئي�س ال����وزراء ال�شيخ �صباح اخلالد
ال�صباح وال��وزراء ،التي مت تقدميها الأ�سبوع املا�ضي.وقالت
وكالة الأنباء الكويتية "كونا"� ،إن "�أمري البالد ال�شيخ نواف
الأحمد ال�صباح قبل ا�ستقالة رئي�س ال���وزراء ال�شيخ �صباح
اخلالد ال�صباح وال��وزراء التي مت تقدميها الأ�سبوع املا�ضي،
على �أن ي�ستمر كل منهم يف ت�صريف العاجل من الأم��ور �إىل
حني ت�شكيل احلكومة جديدة" .وكان رئي�س ال��وزراء ال�شيخ
�صباح اخلالد ال�صباح ،ق��دم ا�ستقالة احلكومة لأم�ير البالد
ال�شيخ ن��واف الأحمد اجلابر ال�صباح ،بعدما تقدم ال��وزراء
با�ستقاالتهم لرئي�س ال��وزراء ،يوم الثالثاء املا�ضي ،بعد �أيام
من طلب نواب بالربملان ا�ستجواب رئي�س الوزراء حول ق�ضايا
منها ت�شكيلة احلكومة.

خم�ص�صات البطالة .باملقابل� ،أعلن ترمب �أنه لن يح�ضر مرا�سم تن�صيب بايدن
و�سينتقل فجر الأربعاء �إىل فلوريدا ،يف وقت �أفادت م�صادر مطلعة �أن الرئي�س
املنتهية واليته ي�ستعد لإ�صدار حوايل  100عفو وقرارات بتخفيف �أحكام يف �آخر
يوم له يف من�صبه اليوم .ونقلت �شبكة "�سي �أن �أن" الأمريكية عن  3م�س�ؤولني
مطلعني على الأم��ر� ،أن جمموعة امل�شمولني بالعفو كبرية ،وتت�ضمن ً
بع�ضا من
مغني الراب البارزين وغريهم.

أردوغان في مفترق طرق

شعبيته تواصل
التراجع ..وأوغلو:

أمير الكويت يقبل
استقالة الحكومة ويكلفها
بتصريف األعمال

2013/10/02م يرجى ممن يعرث عليه �أن
ي�سلمه �إىل �أق���رب �إدارة ج���وازات �أو مركز
�شرطة وله ال�شكر.
• تعلن املحكمة ال��ع��ام��ة مبحافظة ال��دائ��ر
بني مالك ب�أنه ورده��ا خطاب حر�س احلدود
مب��ن��ط��ق��ة ج������ازان رق����م  266386وت���اري���خ
1442/5/13ه��ـ ب�ش�أن �إثبات متلك املواطن/
ماجد علي يحيى اليحيوي املالكي �سجل مدين
رق��م ( )1085143186لأر���ض��ه (ال�سكنية)
ال��واق��ع��ة يف (�آل زي�����دان) وال��ت��ي ح��دوده��ا
و�أطوالها وم�ساحتها كالتايل:
يحدها من ال�شمال :جابر يحيى ح�سن املالكي
وطول ال�ضلع 5,0+9,6م.
يحدها م��ن اجل��ن��وب :م��ق�برة وط���ول ال�ضلع
10,5م4,3+م.
يحدها من ال�شرق :حممد يحيى �سلمان وطول
ال�ضلع 7,6م9,4 +م6,3 +م.
يحدها من الغرب :نايف علي يحيى املالكي
وطول ال�ضلع 12,7م8,4 +م.
وم�ساحتها الإجمالية354( :م.)2
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي �إعرتا�ضه
�إىل هذه املحكمة خالل مدة �شهر من تاريخه
والله املوفق,,,
• تعلن املحكمة ال��ع��ام��ة مبحافظة ال��دائ��ر
بني مالك ب�أنه ورده��ا خطاب حر�س احلدود
مب��ن��ط��ق��ة ج������ازان رق����م  266446وت���اري���خ
1442/5/13ه��ـ ب�ش�أن �إثبات متلك املواطن/
ماجد علي يحيى اليحيوي املالكي �سجل مدين
رق��م ( )1085143186لأر���ض��ه (ال��زراع��ي��ة)
ال��واق��ع��ة يف (�آل زي�����دان) وال��ت��ي ح��دوده��ا
و�أطوالها وم�ساحتها كالتايل:
يحدها من ال�شمال :ح�سن يحيى فزعة وطول
ال�ضلع 17,1م22,6+م35,5 +م9,9 +م.
ي��ح��ده��ا م���ن اجل���ن���وب��� :س��امل ي��ح��ي��ى ح�سن
الزيداين وطول ال�ضلع 52,1م14,0 +م.
يحدها من ال�شرق� :سامل يحيى ح�سن الزيداين
وطول ال�ضلع 4,6م15,4+م.
يحدها من الغرب� :سامل يحيى ح�سن الزيداين
وطول ال�ضلع 17,6م3,9 +م.
وم�ساحتها الإجمالية780( :م.)2
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي �إعرتا�ضه
�إىل هذه املحكمة خالل مدة �شهر من تاريخه
والله املوفق,,,

امل�ستقبل ،لأنهم يعرفون �أن قواعد اللعبة ال�سيا�سية قد
تغريت يف تركيا مع والدة هذا احل��زب� .إىل ذلك ،ت�ستمر
�شعبية حزب العدالة والتنمية ،ال��ذي يتزعمه �أردوغ��ان،
وحليفه الأ�صغر اليميني املتطرف حزب احلركة القومية،
يف ال�تراج��ع ب�شكل كبري وف��ق��ا ال�ستطالع ر�أي �أج��رت��ه
�شركة كوندا يف تركيا .وح�صل حزب العدالة والتنمية
احلاكم على ن�سب ت�أييد  % 39.8من الناخبني ،يف حني
�أن حليفه يف االئتالف حزب احلركة القومية ح�صل على
ن�سبة  ،% 9.8طبقا ال�ستطالع كوندا ،الذي بني �أن حزب
ال�شعب اجلمهوري املعار�ض الرئي�سي ( )CHPيحظى

بدعم  % 22.2من الناخبني ،بينما يحافظ حزب ال�شعوب
الدميقراطي امل�ؤيد للأكراد على دعم بن�سبة  ،% 10.7مما
يجعل حزب ال�شعوب الدميقراطي ثالث �أكرب حزب.
و�أفاد ا�ستطالع كوندا �أن حزب اخلري الذي كان جزءًا من
حتالف الأمة املعار�ض مع حزب ال�شعب اجلمهوري� ،ضد
حتالف ال�شعب الذي يتزعمه حزب العدالة والتنمية وحزب
احلركة القومية ،ح�صل على دعم بن�سبة  ،% 10.5بينما
ح�صل حزب احلرية والتقدم بزعامة وزير املالية ال�سابق
علي باباجان وحزب امل�ستقبل ،على دعم بن�سبة  % 6.9من
الناخبني ،جنبًا �إىل جنب مع حزب ال�سعادة.

العراق يدعو لمراقبة
أممية لالنتخابات

بغداد  -البالد

بحث وزير اخلارجية العراقي ف�ؤاد ح�سني خالل اجتماع مع
م�س�ؤويل مفو�ضية االنتخابات وم�ست�شارين كبار لرئي�سي
اجلمهورية واحل��ك��وم��ة ،الإج�����راءات املتخذة للتوا�صل مع
املنظمات ال��دول��ي��ة ومنظمة الأمم املتحدة لت�أمني مراقبني
دوليني لتحقيق نزاهة االنتخابات.
ون��اق�����ش االج��ت��م��اع �أم�����س (االث���ن�ي�ن) ،ال��ت��ح�����ض�يرات لإج���راء
االنتخابات املب ّكرة خالل العام احلايل بعد اقرتاح املفو�ضية
العليا لالنتخابات ر�سميا على رئي�س ال����وزراء م�صطفى
الكاظمي ت�أجيل موعدها من ال�ساد�س من يونيو املقبل �إىل
� 16أكتوبر من العام احل��ايل ،بينما �أك��د وزي��ر اخلارجية �أن
احلكومة ما�ضية ب�إجراء االنتخابات املبكرة التي تعد �أحد �أهم
الأهداف الرئي�سة يف املنهاج احلكومي ،م�شددا على ا�ستعداد
احلكومة لتوفري كل املتطلبات التي تقع على عاتقها من حيث
ت�أمني الأج��واء الآمنة لإج��راء انتخابات نزيهة تلبي املعايري
الدولية .وقبل ي��وم ،اقرتحت املفو�ضية العليا لالنتخابات
ر�سميا على الكاظمي ت�أجيل االنتخابات املبكرة ب�سبب قلة
ت�سجيل الناخبني والتحالفات ال�سيا�سية والف�ساح املجال �أمام
املراقبني الدوليني ليتمكنوا من �ضمان الرقابة وال�شفافية يف
العملية االنتخابية.

المليشيا تستغل األموال المنهوبة في التسليح لقتل المدنيين

خسائر فادحة للحوثيين في الدريهمي

القاهرة  -حممد عمر

ك��ب��دت ال��ق��وات امل�����ش�ترك��ة ال��ت��اب��ع��ة لل�شرعية اليمنية مبحافظة
احل��دي��دة ،ملي�شيا احلوثي الإره��اب��ي��ة خ�سائر فادحة يف العتاد
والأرواح مبديرية الدريهمي ،ودعتها �إىل اال�ست�سالم.
وقتل و�أ�صيب �أكرث من  95حوثيًا ،خالل اليومني املا�ضيني� ،إثر
هجمات متتالية على امليلي�شيا يف مديريتي حي�س والدريهمي
جنوب احلديدة� ،إذ قال الناطق الر�سمي با�سم �ألوية العمالقة وقائد
اللواء احل��ادي ع�شر عمالقة العقيد م�أمون املهجمي� ،إن امللي�شيا
الإرهابية تلقت �صفعة موجعة �إث��ر حماوالتها البائ�سة الخرتاق
اخل��ط��وط الأم��ام��ي��ة جلبهات القتال ،مبينا �أن ال��ق��وات امل�شرتكة
�سحقت امليلي�شيا عرب هجمات متتالية وكبدتها �أكرث من  40قتيال
و 55جريحً ا ،بالإ�ضافة �إىل خ�سائر فادحة يف العتاد ،م�شريا �إىل �أن
قائد كتيبة التدخل ال�سريع مليلي�شيا احلوثي� ،أبو طه املرت�ضى ،لقي

م�صرعه خالل حماوالت الهجوم الفا�شلة على مديرية الدريهمي،
�ضمن قيادات حوثية قتلت يف املعارك.
من جهة ثانية ،ك�شفت مبادرة ا�ستعادة "،"Regain Yemen
يف تقرير جديد لها ،عن املزيد من الوثائق وامل�ستندات املختلفة،
التي تبني كيف �سيطرت قيادات امليلي�شيا احلوثية االنقالبية على
ال�شركات املنهوبة وامل�صادرة بطرق احتيال خمتلفة ،وا�ستغلتها
يف عمليات ���ش��راء �أ�سلحة وم��ع��دات ع�سكرية ومت��وي��ل احل��رب
وغ�سيل الأموال ودعم الإرهاب ،مبينة �أن زعيم امليلي�شيا االنقالبية
عبدامللك احلوثي� ،أ�سند ل�صديقه املقرب �صالح م�سفر ال�شاعر مهمة
"احلار�س الق�ضائي" على ال�شركات املنهوبة ،ما ي�سهل عليه عملية
النهب املمنهجة لأم��وال و�أ�صول وممتلكات كل ما يتم م�صادرته،
�إ�ضافة �إىل �أن لديه �سجو ًنا �سرية خا�صة به لإخفاء املعار�ضني،
ولقمع املواطنني ومن يطالب ب�أمواله وكذلك قمع موظفي ال�شركات

املنهوبة الذين ال يتعاونون معه.
ولفت التقرير �إىل �أن ال�شاعر ب��ات ي�ستخدم ن��ف��وذه يف الآون��ة
الأخرية للقيام بعملية ابتزاز للقيادات ال�سيا�سية �أو للتجار الذين
يتم اال�ستيالء على �أرا�ضيهم ومنازلهم مقابل احل�صول على �أموال
�أو �إجبارهم على بيعها لقيادات تابعة للميلي�شيا احلوثية ب�أثمان
بخ�سة ،وهو امل�س�ؤول عن ا�ستثمار العقارات والأرا�ضي والأموال
املنهوبة وت�سخريها ل�صالح امليلي�شيا وي�ستخدم عائداتها يف
دعم جبهات القتال� .إىل ذلك ،قال رئي�س مركز �سب�أ االعالمي وليد
الراجحي� ،إن ميلي�شيا احلوثي الإرهابية ارتكبت �أ�سو�أ �صنوف
الإج����رام واالن��ت��ه��اك��ات بحق ال�شعب اليمني ،ل��ذل��ك ج��اء ال��ق��رار
الأمريكي بت�صنيفها منظمة �إرهابية من�سجمًا مع مطالب ال�شعب
اليمني ،الذي ذاق ويالت �إرهاب احلوثينيً ،
منوها �إىل �أن امللي�شيا
تهدد الأمن وال�سلم الإقليمي والدويل وخطوط املالحة البحرية.

اإليرانيون فقدوا الثقة في الحكومة

نظام الماللي يعود البتزاز أمريكا بـ"ورقة الرهائن"

البالد – ر�ضا �سالمة

ع��ادت �إي���ران جم���ددًا لنهج احتجاز الرهائن
الب���ت���زاز دول���ه���م يف ن��ه��ج خم��ال��ف ل��ل��ق��وان�ين
والأع���راف الدولية والقيم الإن�سانية ،وهذه
امل���رة حت���اول االب��ت��زاز ع�بر �سجني �أمريكي
مل�ساومة الرئي�س املنتخب جو بايدن� ،إذ �أكدت
�شبكة "�إن بي �سي" الأمريكية� ،أم�س (االثنني)،
�أن �إي�����ران �أ����ص���درت ح��ك��مً��ا ب��ال�����س��ج��ن جت��اه
املواطن مزدوج اجلن�سية (�إيراين � -أمريكي)
عماد �شرقي ،فيما قال مقربون من عائلته �إن
ال��رج��ل البالغ م��ن العمر  56عاما حكم عليه
�سابقا بال�سجن � 10سنوات بتهمة التج�س�س
واخل��ي��ان��ة ،م��ن دون �أي �أدل����ة �أو اخل�ضوع
ملحاكمة عادلة و�شفافة.
و�أك���دت عائلة �شرقي �أنها مل ت�سمع عنه منذ
�أكرث من � 6أ�سابيع ،معلنة التخوف على �صحته
و�سالمته ،بعد مرور �أكرث من �ستة �أ�سابيع دون
�أدنى فكرة عن مكانه ،مبنية �أنه لي�س لديه �أي
تاريخ �أو اهتمام �سابق بالن�شاط ال�سيا�سي.
وط��ب��ق��ا ل�����ص��دي��ق��ه امل���ق���رب �أل���ق���ت ال�����س��ل��ط��ات
الإي��ران��ي��ة القب�ض على �شرقي �أول م��رة يف
�أب���ري���ل  ،2018واح�� ُت��ج��ز يف ���س��ج��ن �إي��ف�ين

بطهران حتى دي�سمرب  ،2018وتعر�ض خالل
اعتقاله ال�ستجوابات متكررة ،وعُ�صبت عيناه
ووُ�ضع ل�ساعات واقفا يف زاوية ال�سجن �أثناء
اال�ستجواب ،ومنع ملدة  44يومًا من االت�صال
بعائلته ،م�شريًا �إىل �أن��ه اعتقل جم��ددا قبل
�شهرين ،وحكم عليه بال�سجن بتهمة التج�س�س
واخليانة ،دون �أدلة �أو حماكمة عادلة.
وبالإ�ضافة �إىل عماد ،يوجد � 3أمريكيني من
�أ���ص��ل �إي����راين حمتجزين يف ط��ه��ران ،وه��م
�سياماك من���ازي ،ال��ذي يقبع خلف الق�ضبان
منذ  ،2015ووال���ده امل�سن باكري ال��ذي زار

�إي���ران ملحاولة الإف���راج ع��ن جنله ،فاعتقلته
ال�سلطات الإيرانية ،ومراد طهباز ،نا�شط بيئي
يحمل � ً
أي�ضا اجلن�سية الربيطانية .وتنتهج
�إي�����ران �سيا�سة ال�����ض��غ��ط ع�بر ك��ل ال��و���س��ائ��ل
غ�ي�ر امل�����ش��روع��ة ب��ه��دف م�����س��اوم��ة ال��رئ��ي�����س
الأمريكي ،جو بايدن ،ال��ذي �سيت�سلم مهامه
ر�سميًا يف البيت الأبي�ض غ��دًا ،على العودة
لالتفاق النووي وتخفيف العقوبات .وغالبًا
م��ا تعتمد �إي���ران دبلوما�سية حجز الرهائن
بهدف امل�ساومة على ق�ضايا �أخ��رى ،كتخفيف
العقوبات املفرو�ضة عليها �أو �إط�لاق �سراح

مواطنني �إيرانيني حمتجزين يف اخلارج� ،أو
رمبا الإفراج عن �أموال حمجوزة� ،إال �أن نهجها
الال �إن�ساين دائما يرتد عليها.
ي�أتي ه��ذا فيما تتفاقم الأو���ض��اع االقت�صادية
واالجتماعية وال�صحية يف �إي����ران ،لدرجة
دفعت �شخ�صيات ل�لاع�تراف ب���أن الإيرانيني
مل ي���ع���ودوا ي��ث��ق��ون يف احل��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة.
وق���ال �أم�ي�ن ع��ام ح��زب "�إ�صالحات" ،حممد
زارع فومني ،ل�صحيفة "�صداي ا�صالحات"،
�أم�����س� ،إن الأزم�����ات وامل�����ش��اك��ل االقت�صادية
لل�شعب الإيراين باتت تتعمق يومًا بعد �آخر،
م���ؤك��دا �أن ع��دم االه��ت��م��ام بالو�ضع املعي�شي
للنا�س �سي�ؤدي �إىل حدوث م�شاكل كبرية يف
املجتمع و�ستكون لها تبعات خطرية للغاية.
و�أ����ض���اف" :النا�س يف ال�����ش��وارع والأزق����ة
مرهقون ويقولون ال �أحد يفكر فينا ولو �ساد
هذا االعتقاد لدى عامة النا�س ف�إن ذلك �سيكون
خطريًا و�ستنتظر بالدنا م�شاكل كثرية" .وذكر
فومني �أن النا�س مل يعودوا يثقون يف هذه
احلكومة وال يف احلكومات القادمة ،م�ؤكدا
�أن ال�سبب يف ذل��ك هو �سوء �إدارة احلكومة
وامل�س�ؤولني غري الأكفاء.

متابعات
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جدة ..سياحة التاريخ
والنزهات البحرية
جدة ــ يا�سر بن يو�سف

تتميز مدينة ج��دة ب�أنها من��وذج �شبه متكامل لل�سياحة
املحلية العائلية؛ حيث يتيح مو�سم "�شتاء ال�سعودية"
ال���ذي �أطلقته الهيئة ال�سعودية لل�سياحة حت��ت �شعار
"ال�شتاء حولك " وامل�ستمر حتى نهاية مار�س املقبل،
للعائالت ،ممار�سة الكثري من التجارب ال�سياحية الرائعة.
ت�ضم جدة العديد من املعامل ال�سياحية املمتعة والأ�سواق
ً
فر�صة للقيام بتجارب
التجارية املبهرة ،ومتثل تلك املعامل
�سياحية ممتعة� ،إ�ضافة �إىل �أنها و�سيلة لال�ستمتاع الكامل
بعطلة مثالية وذك���ري���ات رائ��ع��ة منا�سبة ل��ك��ل الأذواق
والأع��م��ار .فمتعة م�شاهدة غ��روب ال�شم�س من الواجهة
البحرية لكورني�ش ج��دة ،على �سبيل املثال ،هي واح��دة
من بني ع�شرات التجارب ال�سياحية التي ت�ستهوي الكثري
من العائالت ،فيما تتيح الواجهة البحرية يف الكورني�ش
للأطفال ممار�سة الألعاب املختلفة � ،إ�ضافة �إىل ممار�سة
ري��ا���ض��ة امل�شي و���س��ط الأ���ش��ج��ار وال��ن��واف�ير� ،أو رك��وب
الدراجات الهوائية يف امل�سارات املخ�ص�صة .كما حتتوي
مدينة جدة على الكثري من الأ�سواق واملجمعات التجارية
ما بني الأ�سواق ال�شعبية التي ي�صل عمر بع�ضها �إىل 200
عام كما هي حال �أ�سواق منطقة البلد� ،إ�ضافة �إىل العديد
م��ن امل��راك��ز التجارية التي حتتوي على �أك�بر العالمات
التجارية ،كما �أنها توفر كافة الأزياء الرجالية والن�سائية
ذات ال��ع�لام��ات ال��ت��ج��اري��ة ال�����ش��ه�يرة ،ف��� ً
��ض�لا ع��ن �أدوات
التجميل والعطورات املتنوعة.
وتزخر مدينة جدة بالع�شرات من مراكز الألعاب� ،سواء
املغلقة �أو املفتوحة ،واملخ�ص�صة للرتفيه العائلي املنا�سب
جلميع الفئات العمرية؛ حيث حتتوي على �ألعاب ترفيه َيّة
متنوّعة للكبار وال�صغار ،كما ميكن القيام بتجربة �صالة
ِ
البولينج ،وت�سلق اجلدار ،والبلياردو.
ونظر ًا �إىل تاريخ جدة الطويل كمركز مهم للتبادل التجاري
والثقايف؛ ف�إن مطاعمها تعك�س هذا الإرث؛ حيث متزج بني
نكهات ال�شرق والغرب؛ لذلك ف���إن القيام بتجربة تناول
الطعام فيها ي�شعرك مبذاق خا�ص.

سوق الليل ..واجهة ينبع
الحضارية وملتقى البحارة
جدة -يا�سر بن يو�سف

يحظى ���س��وق الليل يف ينبع بقيمة تاريخية
وتراثية كبرية� ،أهّ لته ليكون �أح��د اه��م �أماكن
الزيارة يف حمافظة ينبع ،التي �أدرجتها الهيئة
ال�سعودية لل�سياحة �ضمن �أكرث من  17وجهة يف
مو�سم "�شتاء ال�سعودية" الذي �أطلقته الهيئة
م�ؤخرا ،وي�ستمر حتى نهاية مار�س املقبل.
ويعد �سوق الليل بـ"تاريخية ينبع" من �أقدم
الأ���س��واق على �ساحل البحر الأح��م��ر� ،إذ ميتد
تاريخه �إىل مئات ال�سنني ،منذ �أن ك��ان وجهة
رئي�سية للبحارة والتجار القادمني من �أفريقيا
�إىل ميناء ينبع ال��ق��دمي ،لي�شهد ت��ب��ادل ال�سلع
وعقد ال�صفقات التجارية ،وتوفري م�ستلزمات
ال�صيادين ،ال��ذي��ن ك��ان��وا يق�صدونه ليال قبل
انطالقهم يف رحالتهم بالبحر ،لي�صبح ا�سمه
فيما بعد بـ"�سوق الليل".
ويعترب ال�سوق واج��ه��ة ح�ضارية وج���زءًا من
الهوية الثقافية لينبع لتميزه مبنتجات قد ال
تتوفر يف �أ�سواق �أخرى� ،سواء داخل ينبع �أو

�أعادت �إليه رونقه ،و�أعادته مرة �أخرى للحياة
بعد توقف قرابة ن�صف قرن ،حيث عادت احلركة
التجارية يف دكاكينه العريقة ،بعد ترميمه
وا�ستعادة هويته الرتاثية الأ�صيلة ،وذل��ك يف
�إط��ار �إع���ادة ت�أهيل حي ال�صور� ،أو ما يعرف
باملنطقة التاريخية ،التي تفوح بعبق الرتاث
الينبعي ،وتتزين مبانيها بطراز البناء التقليدي
ال�ساحلي ،لت�صبح املنطقة من �أك�ثر الوجهات
جذبا لل�سياح من داخل ينبع وخارجها.
وتقدم الهيئة ال�سعودية لل�سياحة خالل مو�سم
"�شتاء ال�سعودية" عددا من الباقات والتجارب
ال�سياحية ل��زوار ينبع ،وذل��ك �ضمن �أك�ثر من
 300باقة وجتربة �سياحية تقوم على تقدميها
�أكرث من � 200شركة �سياحية يف �أنحاء اململكة،
كما تقدم الهيئة عرب موقعها "روح ال�سعودية"،
الباقات اخلا�صة بينبع ،والتي ت�شمل العديد
من الوجهات والأن�شطة ،مبا ينا�سب كل �أفراد
باملناطق املحيطة بها ،مثل ال�سمك اجلاف والنب وغريها .و�شهد �سوق الليل بينبع يف ال�سنوات الأ���س��رة وك��اف��ة ف��ئ��ات املجتمع م��ن مواطنني
والهيل واحل��ن��اء وامللوخية والتمر والرطب الأخ�ي�رة العديد من امل�شاريع الت�أهيلية التي ومقيمني.

"جزيرة البريدي"..
الموقع األمثل لعطالت العائلة

ينبع  -البالد

ُتعد الوجهات ال�ساحلية ،من املواقع املثالية املف�ضلة لق�ضاء العطالت
العائلية يف مو�سم "�شتاء ال�سعودية ال��ذي �أطلقته الهيئة ال�سعودية
لل�سياحة يف العا�شر دي�سمرب املا�ضي ،وهو ما مينحهم م�ساحات وا�سعة
الكت�شاف التجارب ال�سياحية ،والراحة واال�ستجمام ،خا�صة املرتبط منها
بالأن�شطة املقامة على اجلزر البحرية اخلالبة املمتدة على طول ال�شريط
ال�ساحلي للبحر الأح��م��ر ،حيث العمق البحري املميز املُ��زي��ن بال�شعب
املرجانية امللونة.
ومن اجلزر البحرية البكر التي ين�صح املر�شدون وامل�شغلون ال�سياحيون
على �شواطئ البحر الأحمر بزيارتها للعوائل وجمموعات الأ�صدقاء،
"جزيرة الربيدي" الواقعة يف مدينة "ينبع" ،التي متتد على م�ساحة 16
�ألف مرت مربع ،وتبعد عن مر�سى القوارب م�سافة  40كيلومرت ًا ،ويتطلب
الو�صول �إليها بالقارب نحو �ساعة.
و�أ�صبحت"جزيرة الربيدي" مق�صدًا �سياحيًا لال�ستجمام بالن�سبة للعوائل
وجمموعات الأ�صدقاء ،بل تزايدت وترية الن�شاط ال�سياحي مع بدء مو�سم
"�شتاء ال�سعودية" الذي ي�ستمر حتى نهاية مار�س املقبل ،كما �أنها �أ�ضحت
مكو ًنا رئي�سيًا يف عرو�ض الباقات ال�سياحية املتوافرة على موقع وتطبيق
"روح ال�سعودية ".
وتعد "اجلزيرة " وجهة بحرية مرجانية �ساحرة ،تعرف بطبيعتها اخلالبة
و�شاطئها البكر ومياهها ال�صافية الكري�ستالية ،وك�أنها نافذة براقة نرى
من خاللها العامل البحري املده�ش الذي ميثل حلم كل غوا�ص يف �أن ي�سرب
�أعماق مياه تلك الطبيعة ،وهي بب�ساطة الوجهة ال�ساحلية الأمثل لعطالت

العائلة ال�سياحية" .تقع جزيرة الربيدي املرجانية يف الطرف ال�شرقي
ملدخل خور متعمق يف ال�ساحل ال�شرقي �شمال غرب �شرم ينبع و�شرق
ر�أ�س الربيدي ،وهي من �أجمل جزر ينبع الباعثة على اال�ستجمام بني رمال
�شاطئها البي�ضاء ومياهها النقية ،وهي مبثابة مكان مثايل ملن يريد جتربة
الغط�س �أو الغو�ص من الهواة واملحرتفني على حد �سواء.
وي�ستغرق ق�ضاء الوقت يف ه��ذه اجل��زي��رة ن�صف نهار تقريبًا ،وميكن
لل�سياح ممار�سة عدد من الأن�شطة والتجارب البحرية ال�سياحية ،مثل:
"التخييم" و"ال�سباحة" و"الغط�س" ،و"�صيد الأ�سماك"� ،أو ترتيب رحلة
غو�ص ب�صحبة مدربني معتمدين ي�ستك�شفون معك �أعماق اجلزيرة و�شعبها
املرجانية .وب�إمكان العائلة �أو جمموعات الأ�صدقاء التمتع بتجربة الطبخ
التقليدي الذي ي�شتهر به �أهايل ينبع يف ظل �أجواء بحرية خالبة.

الثالثاء  6جمادى الآخرة 1442هـ املوافق  19يناير2021م ال�سنة  90العدد 23239

زمان
9

رياضة
10

الثالثاء  6جمادى الآخرة 1442هـ املوافق  19يناير2021م ال�سنة  90العدد 23239

في الجولة  16من دوري األولى

الحزم يواجه البكيرية ..والكوكب يستضيف الطائي
حائل -خالد احلامد

تنطلق اليوم الثالثاء مناف�سات اجلولة ال��ـ 16من دوري الأم�ير حممد بن �سلمان
للدرجة الأوىل؛ ب�إقامة  6مواجهات قوية ومتكافئة .فعلى ملعبه ،ي�ست�ضيف البكريية
نظريه احلزم يف لقاء الطموحات املتفاوتة فالبكريية ي�أتي يف املركز ماقبل الأخري
بع�شر نقاط ،يف املقابل ،يت�صدر احلزم بـ  40نقطة.
ويواجه هجر �صاحب املركز اخلام�س بر�صيد  24نقطة ،جنران التا�سع بـ  20نقطة.
ويالقي العدالة الرابع بـ  24نقطة نظريه عرعر باملركز  18بـ  12نقطة .وي�شهد ملعب
ال�شعلة باخلرج ،لقاء الكوكب و�ضيفه الطائي يف �أقوى املواجهات� ،صاحب الأر�ض
ي�أتي عا�شرا بـ  20نقطة  ،يف املقابل ال�شعلة ي�أتي باملركز ال�سابع بـ  24نقطة .ويلتقي
ال�ساحل الـ  13بـ  18نقطة ،يواجه �ضيفه ال�شعلة الـ 16بـ  14نقطة .وي�ستقبل جدة الـ14
بـ 15نقطة نظريه الدرعية الثامن بـ  23نقطة.

ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة
ad@albiladdaily.com

إعالنات محاكم التنفيذ

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com

نستقبل اعالناتكم عىل مدار الساعة
ad@albiladdaily.com
fardia@albiladdaily.com
مبارش ٠١٢٢٧٥٠٠١٢ - ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
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في افتتاح الجولة الـ  14من دوري المحترفين

األهلي يستقبل أبها ..واالتحاد في ضيافة العين
جدة – هالل �سلمان

األهلي في الصدارة!!

تنطلق اليوم الثالثاء اجلولة الـ
 14م��ن دوري ك���أ���س الأم�ي�ر حممد
بن �سلمان للمحرتفني بـ  5مباريات،
ح��ي��ث ي�ست�ضيف ال���رائ���د ن��ظ�يره
االتفاق يف الـ  3:40ع�صرا ،ويحل
االحت��اد �ضيفا على العني يف ال��ـ 4
ع�صرا ،وي��واج��ه القاد�سية نظريه
الفتح يف الـ  5:50م�ساء ،وي�ستقبل
ال�����ش��ب��اب ن��ظ�يره الفي�صلي يف ال��ـ
 6:10م�ساء ،والأهلي مناف�سه �أبها
يف الـ  8:10م�ساء.

الأهلي � vsأبها

يخو�ض الأه��ل��ي الثالث ب��ـ  23نقطة
اختبارا �صعبا �أم��ام �أبها ال�ساد�س بـ 20
نقطة .الفوز �سيكون ه��دف الأه��ل��ي بعد
امل�ستوى الكبري ال��ذي قدمه يف اجلولة
املا�ضية �أم��ام املت�صدر ،لكن �أبها يعي�ش
ف�ترة رائ��ع��ة حقق خاللها  3انت�صارات
متتالية �آخرها �أم��ام االحت��اد ،و�سيكون
مناف�سا عنيدا.

العني  vsاالحتاد

ي�سعى االحت��اد اخلام�س بـ  21نقطة
�إىل تعوي�ض خ�����س��ارت��ه الأخ��ي�رة �أم���ام
�أبها ،والتي و�ضعت حدًا ل�سل�سلة من 11
م��ب��اراة دون ه��زمي��ة ،وذل��ك عندما ينزل
يف �ضيافة العني قبل الأخري بـ  10نقاط،
ال�ساعي �إىل جتنب خ�سارة رابعة على
التوايل.

ال�شباب  vsالفي�صلي

خالد الطياري

الشباب يسعى للصدارة أمام الفيصلي
صراع شرقاوي ..والرائد يواجه االتفاق

ي��دخ��ل ال�����ش��ب��اب ال���ث���اين ب���ـ  25نقطة
بـ  18نقطة مع الفتح الـ  11بـ  17نقطة.
القاد�سية حدا ل�سل�سلة من  4هزائم متتالية.
هذا اللقاء وعينه على احتالل ال�صدارة،
ت���ق���ارب امل�����س��ت��وى ب�ي�ن ال��ف��ري��ق�ين ينبئ
فالفوز �سيجعله متقدما على ال��ه�لال بنقطتني ،فيما
القاد�سية  vsالفتح
مبباراة مثرية يريد من خاللها �أ�صحاب
ي�أمل الفي�صلي املرتاجع للمركز الـ  12بـ  14نقطة ب�أن
قمة �شرقاوية جتمع القاد�سية التا�سع الأر�ض ا�ستعادة االنت�صارات بعد التعادل
يوا�صل مرحلة التعايف بعد �أن و�ضع التعادل �أم��ام

قوة الدفاع وضعف الهجوم..

معضلة كاريلي للمنافسة
جدة  -حممد بن نافع
اليزال املدرب االحتادي فابيو كاريلي ي�سعى
للو�صول لو�صفة املناف�سة على بطولة دوري
ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني ،بعد
�أن خا�ض الفريق ( )13مواجهة حتى الآن جمع
خاللها ( )21نقطة حمتال املركز اخلام�س يف
�سلم الرتتيب بـ ( )5انت�صارات و( )6تعادالت
وخ�سارتني ،ويعترب دف��اع فريقه ثالث �أق��وى
دف��اع يف ال���دوري؛ حيث مل يلج مرماه
���س��وى ( )11ه���دف��� ًا ،ب��ي��ن��م��ا ي��ع��اين
هجومي ًا ،حيث مل يحرز �سوى ()15
هدف ًا ،ويحل يف املركز احلادي ع�شر
من حيث القوة الهجومية مت�ساوي ًا
مع ثالثة �أندية بذات الر�صيد وهو
مايعني معاناة الفريق يف
خ���ط امل��ق��دم��ة ب�شكل
ك����ب��ي�ر؛ ح����ي����ث مل
ي���ن���ج���ح يف �أي
م��������ب��������اراة م���ن
ت�����س��ج��ي��ل �أك�ث�ر

يف اجلولة املا�ضية التي �شهدت �سقوط
الفتح على يد التعاون.

الرائد  vsاالتفاق

ي�سعى الرائد املرتاجع للمركز الـ  14بر�صيد
 13نقطة� ،إىل �أول فوز له منذ  8جوالت مل يذق
فيها طعم االنت�صار ،لكن مهمته لن تكون �سهلة
�أم��ام االت��ف��اق الثامن بـ  18نقطة ال�ساعي �إىل
التقدم �أكرث يف �سلم الرتتيب وتعوي�ض التعادل
الأخري مع الباطن.

تقل�ص الفارق النقطي مابني املت�صدر الهالل ،والو�صيف ال�شباب
�إىل نقطة واحدة ،وثالث نقاط مع الأهلي الثالث.
يبدو �أننا على موعد مع دوري خمتلف ،عنوانه �سباق ال�سرعة ما
بني الأندية املتناف�سة على لقب دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان
للمحرتفني ،ومن ي�ستغل تعرث الآخر يف نهاية ال�سباق �سيكون هو
البطل املتوج.
�شهدت اجلولة � 13أقوى مواجهات الدوري بلقاء الأهلي والهالل،
ال���ذي ظهر فيه الفريق الأه��ل�اوي ب�شكل خمتلف ع��ن اجل��والت
ال�سابقة ،وك�أد �أن يظفر بنقاط املباراة؛ لو �أح�سن العبوه ا�ستغالل
الفر�ص ،ومنها �ضربة اجلزاء املهدرة من ال�سومة.
ليلة برهن فيها العبو الأهلي على �أن لديهم ما يقدمونه و�أنهم
ميتلكون م��ن الإمكانيات الفنية م��ا ي�ؤهلهم ملقارعة مناف�سيهم
والتغلب عليهم .الكل �شاهد االختالف الكبري يف امل�ستوى الفني
ما بني مباراتي التعاون والقاد�سية ،والأداء الفني الرائع� ،أمام
املت�صدر الهالل؛ ول��وال التوفيق ال��ذي حالف احلار�س املعيوف
خلرج املت�صدر مهزومًا.
امل�شكلة التي يعرفها كل من يتابع الفريق الأهالوي هو عدم الثبات
على �أداء ورمت واح��د ،فتجده �أم��ام الفرق املناف�سة على الدوري
يت�ألق ويبدع ،و�أمام فرق الو�سط �أو امل�ؤخرة يخ�سر بكل �سهولة.
�إذا ما عملت �إدارة م�ؤمنة على �إي��ج��اد الو�صفة ال�سحرية لهذه
احل��ال��ة ،ف����إن ال��ف��ري��ق �سيكون خمتلفا مت��ام��ا ورق��م��ا �صعبا يف
اجلوالت القادمة من الدوري.
الفريق عانى �سابقا من الأخطاء الإدارية والفنية ،التي و�ضعته يف
�إطار من التذبذب يف امل�ستوى الفني وعندما يكون هنالك ا�ستقرار
�إداري وفني �سيظهر الفريق يف �أوج عطائه الفني و�أبهى �صورة
له� .إن ح�صول النادي الأهلي على املركز الأول يف احلوكمة ،ما
هو �إال م�ؤ�شر على ح�سن عمل �إدارة م�ؤمنة و�أنها ت�سري يف طريقها
ال�صحيح ،وبرغم العقبات التي تواجهها ،وهو ما يب�شر ب�أن هذه
الإدارة قادرة على امل�ضي قدما بالنادي مع مرور الوقت بعد �أخذ
فر�صتها كاملة وتنفيذ ر�ؤيتها وا�سرتاتيجيتها الإدارية واملالية.
وكما يقال" �أن ت�صل مت�أخرا خري من �أال ت�صل �أبدا" فعلى �أن�صار
ال��ن��ادي دع���م الإدارة وال���وق���وف خلفها وف��ه��م امل��رح��ل��ة احلالية
ومتطلباتها.

@khalidtayyari

ديشامبو :أتطلع لمواجهة حامل لقب بطولة
السعودية الدولية للجولف

من هدفني ،ماجعله يخ�سر الكثري من النقاط،
التي كانت كفيلة ب�صعوده يف �سلم الرتتيب
عن ماهو عليه الآن ،والميكن �إغفال �إ�شكالية
ه��ب��وط م�����س��ت��وى ال��ف��ري��ق يف ���ش��وط امل��ب��اراة
ال���ث���اين ،فجميع الأه�����داف ال��ت��ي ا�ستقبلتها
ال�شباك االحت��ادي��ة ك��ان��ت يف ال�شوط الثاين
مايعني خ�سارته لنقاط ثمينة �أم��ام كل من (
االت��ف��اق –الفتح – ال��ت��ع��اون – الفي�صلي –
ال�شباب  -الهالل) وهي املواجهات التي مل
ينجح الفريق خاللها يف املحافظة على
تقدمه �أو تعزيزه؛ ل�ضمان اخل��روج
ب��ال��ن��ق��اط ال���ث�ل�اث .وب���ال���ت���ايل ،ف����إن
املدرب الربازيلي مطالب ب�إيجاد حل
جذري للإ�شكالية الهجومية يف فريقه،
وحم���اول���ة ت��ث��ب��ي��ت �أق����دام����ه يف
دائ��رة املناف�سة بالبطولة ،
قبل �أن يفقد ه��ذه امليزة
يف ال��ل��ق��اءات املقبلة،
بعد �أن �أو���ش��ك ال��دور
الأول على النهاية.

جدة -خالد مر�ضاح
�أ ّك�������د جن����م ري���ا����ض���ة اجل���ول���ف
براي�سون دي�شامبو� ،أن طول ملعب
ون����ادي اجل��ول��ف ال��ري��ف��ي "رويال
غرينز" مينحه ميزة يتفوق فيها على
مناف�سه امل�صنف الأول عاملي ًا دا�سنت
جون�سون ،ويتيح له حتقيق الفوز
خ�لال مناف�سات بطولة ال�سعودية
الدولية للجولف ،التي تقام ال�شهر
املقبل.
ويت�أهب حامل لقب بطولة �أمريكا
املفتوحة لعام  ،2020ال��ذي ي�شتهر
ب�ضرباته القوية وبتحقيقه لأبعد
�ضربة يف تاريخ البطولة ،للمناف�سة
على لقب بطولة اململكة ،ال���ذي مل
يح�صل عليه خالل م�شاركته يف عام
 2019رغم ت�سجيله لنقاط يف حدود
ال�ستينات خالل �أربع جوالت.
�إذ ت���ف���وق ع��ل��ي��ه ح��ي��ن��ه��ا ح��ام��ل
لقب بطولة املحرتفني لعام 2020

وامل�����ص��ن��ف الأول ع���امل���ي��� ًا دا���س�تن
جون�سون ،ال���ذي ي��ع��ود �إىل جانب
دي�شامبو ونخبة م��ن �أمل��ع الأ�سماء
يف ع��امل اجلولف للم�شاركة ال�شهر
املقبل يف الفعالية ال�سنوية الثالثة
التي ت�ست�ضيف مناف�سات اجلولة
الأوروبية.
غ�ير �أن دي�����ش��ام��ب��و ي��ت��وج��ه �إىل
اململكة هذه املرة بحلة جديدة متام ًا،
بعد اال�ستعدادات الهائلة التي حققها
على ال�صعيدين البدين والريا�ضي
ً
خا�صة بعد ت�سجيله لأب��ع��د �ضربة
ً
مقارنة بزمالئه املحرتفني ،ع�لاو ًة
ع��ل��ى ال��ل��ق��ب ال����ذي ح�����ص��ده ب��ف��وزه
ببطولة �أمريكا املفتوحة يف �سبتمرب
املا�ضي.
وي��ع��ت��ق��د جن��م اجل���ول���ف ،البالغ
م���ن ال��ع��م��ر  27ع���ام��� ًا ،ب�����أن ه��ذي��ن
العاملني ق��د يلعبان دور ًا حا�سم ًا
يف منحه املركز الأول يف البطولة

التي تقام بعد �أ�سبوعني .وتعليق ًا
على هذا املو�ضوع ،قال دي�شامبو:
"�أعتقد ب���أن��ن��ي �أمت��ت��ع بالأف�ضلية
على �أر�ض هذا امللعب؛ لأنه ينا�سب
ال�ضربات القوية ،و�أن��ا �سعيد جد ًا
بهذه الفر�صة" .و�أ���ض��اف�" :أنهيت
م�شاركتي املا�ضية بح�صويل على
امل��رك��ز ال�����س��اد���س .و�أح��م��ل ذك��ري��ات
رائ��ع��ة ع��ن ملعب اجل��ول��ف وحفره
امل��م��ي��زة ،و�إط�لال��ت��ه ال��رائ��ع��ة على
ال��ب��ح��ر الأح���م���ر ال���ت���ي ي��ت��ف��رد بها
وجتعلني �أت��رق��ب ال��ع��ودة �إليه".
و�أو���ض��ح دي�شامبو" :لكن ال��ق��درة
على حتقيق �ضربات بعيدة امل��دى
�سيمنحني الأف�����ض��ل��ي��ة ع��ل��ى بع�ض
احل���ف���ر ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب ��� 5ض��رب��ات
و�أعتقد �أن ه��ذا �سينا�سبني ب�شكل
ً
مقارنة بباقي املالعب" .لكن،
�أف�ضل
دا�سنت جون�سون ،زميله يف الفريق
الذي �شاركا فيه ببطولة ك�أ�س رايدر

ع���ام  2018ج���اء يف امل��رك��ز الأول
وع���زز م��وق��ع��ه يف ���ص��دارة ريا�ضة
اجلولف.
ل��ك��ن امل���واج���ه���ة ال���ت���ي �ستجمع
ال��ن��ج��م�ين ال�����ش��ه��ر امل��ق��ب��ل ت��زي��د من
حما�سة دي�����ش��ام��ب��و ،ال���ذي يوا�صل
م�سريته ال��ت��ي ي�سعى فيها ليرتبع
على عر�ش اجلولف يوم ًا ما .وتابع

دي�شامبو�" :إن وجود امل�صنف �أول
عاملي ًا يزيد من �إ�صراري على الفوز.
و�أن���ا متحم�س للقائه يف البطولة
وهزميته .متكنت من هزميته عندما
�سبقته بنقطة �أو اثنتني على ملعب
كاباوال ،وال �شك �أنني �س�أمتكن من
اح��ت�لال ال�����ص��دارة �إذا متكنت من
موا�صلة انت�صاراتي".

أخيرة
12

تدريب مهني للطالبات
في مجال التجميل
الريا�ض  -البالد
ا�ستحدثت عدد من اجلامعات برامج تدريبية للطالبات ،من �ضمنها
ال�برن��ام��ج ال���ذي �أطلقته ع��م��ادة خ��دم��ة املجتمع والتعليم امل�ستمر يف
جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن ،لتدريب الطالبات مهنيا يف جمال
التجميل ،وذلك بال�شراكة مع �شركة عاملية يف قطاع منتجات وخدمات
التجميل .وت�ؤهل اجلامعة ،الطالبات عرب الربنامج لي�صبحن خبريات
جتميل ،ومتكينهن يف املجال املهني ،ودعمهن يف �إن�شاء وتطوير امل�شاريع
التجارية ال�صغرية واملتو�سطة ،ومنحهن فر�صة �إعادة ر�سم م�سريتهن
املهنية وا�ستلهام الفر�ص من خالل التعليم والتدريب .ويت�ضمن الربنامج
الذي ي�ستمر الت�سجيل فيه حتى الأ�سبوع املقبل ،ثماين وحدات تدريبية
�شاملة ،ب�صيغة منهجية منظمة ملدة �ستة �أ�شهر ،والتدريب امليداين ملدة
�شهر يف ال�صالونات املحلية .وقالت عميدة خدمة املجتمع والتعليم
امل�ستمر الدكتورة لطيفة بنت حمد �آل فريان� ،إنه انطالق ًا من دور العمادة
لتمكني املر�أة وزيادة م�ساهمتها يف �سوق العمل ،عملت على ا�ستحداث
الربنامج بهدف اك�ساب املتدربات املهارات الالزمة لوظائف امل�ستقبل،
ورفع ن�سبة م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل من � %22إىل .%30
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ألف شاب يتقدمون لاللتحاق بـ"نخبة الخريجين"

�أملج � -سعود اجلهني
حترك ال�شباب ال�سعودي جتاه التوظيف يف خمتلف املجاالت
للم�ساهمة يف ر�ؤية � ،2030إذ ا�ستقبلت ال�شركات العامة طلبات
عمل كثيفة من �ضمنها � 23ألف طلب تقدم بها ال�شباب حديثو
التخرج لاللتحاق بربنامج "نخبة اخلريجني" ،الذي �أطلقته
�شركة البحر الأحمر للتطوير يف ن�سخته الثانية.
وقالت ال�شركة �إنها تلقت طلبات ال�شباب حديثي التخرج

�إلكرتونيًا خالل الفرتة من � 10إىل  16يناير اجلاري ،مبينة �أنه
�سيتم تقييم جميع الطلبات النتقاء املر�شحني الأن�سب للخ�ضوع
لالختبارات واملقابالت ال�شخ�صية؛ الختيار � 30شاب ًا لاللتحاق
بالربنامج الذي �سيبد�أ يف مار�س املقبل.
وبينت �أن الربنامج التدريبي �سينتهي بالتوظيف يف جماالت
الأداء امل�ؤ�س�سي ،و�إدارة امل�شاريع ،واملالية واال�ستثمار،
واحلوكمة و�إدارة املخاطر ،بالإ�ضافة �إىل البيئة واال�ستدامة،

والتعليم والتطوير ،وال�صحة وال�سالمة والأم���ن البيئي،
و�إدارة امل�شرتيات والتوريد ،و�إدارة التطوير ،مو�ضحة �أن
الربنامج �سريكز على التدوير الوظيفي ،ودورات تدريبية
متخ�ص�صة ل�صقل مهارات ال�شباب من خالل العمل جنب ًا �إىل
جنب مع خرباء حمليني ودوليني ،الفتة �إىل �أنه �سيتم تقييم
املر�شحني ب�شكل دوري ل�ضمان �سري تدريبهم على الوجه الأمثل
يف الإدارات املرتبطة بتخ�ص�صاتهم.

إحالة دافعي وافد بمجرى
مائي للنيابة
الريا�ض  -البالد
�أوقفت اجلهات الأمنية يف الريا�ض مواطنني تورطا يف �سرقة
مركبات بعدد من �أحياء مدينة الريا�ض ،واتخذت بحقهما كافة
الإجراءات الأولية النظامية و�إحالتهما �إىل النيابة العامة.
وق��ال املتحدث الإع�لام��ي ل�شرطة منطقة الريا�ض الرائد خالد
الكريدي�س� ،إن املواطنني تورطا بارتكاب عد ٍد من اجلرائم بذات
النمط وال�سلوك الإجرامي ،متثلت ب�سرقة مركبات وا�ستخدامها
يف ارتكاب جرائم ك�سر زجاج املركبات املتوقفة و�سرقة ما بداخلها
من مقتنيات �شخ�صية ومبالغ مالية .ويف ال�سياق ذاته� ،أكد الرائد
الكريدي�س� ،أنه بالإ�شارة �إىل ما مت تداوله عن قيام �أحد الأ�شخا�ص
بالتعدي على واف��دٍ بدفعه يف جمرى مائي ب�أحد املواقع الربية،
وتوثيق ذل��ك ون�شره عرب ح�سابه يف �إح��دى من�صات التوا�صل
االجتماعي ،فقد �أ�سفرت املتابعة الأمنية عن حتديد هوية املتورطني
وهما مواطنان ،جرى �إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية
النظامية كافة ،و�إحالتهما �إىل النيابة العامة.

السماح بالثوب الملون في
بطاقة الهوية

الريا�ض  -البالد
�أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال املدنية� ،أنه ميكن الت�صوير
بالثوب امللون من �أج��ل بطاقة الهوية الوطنية ،م�شرية �إىل �أن��ه ال
ي�شرتط الت�صوير بالثوب الأبي�ض ،م�ضيفة �أن��ه يتم الت�صوير من
جديد يف املكتب عند جتديد البطاقة .ولفتت �إىل �أنه مبجرد الإبالغ
عن فقدان البطاقة ،يتم �إلغا�ؤها وال يتعامل بها ،مطالبة يف هذه احلالة
الإ�سراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد ال�ستخراج هوية �أخرى �سارية.

شاعرة سعودية تحصل
على جائزة "الشابي"

تون�س  -البالد
ح�صلت ال�شاعرة ال�سعودية م�شاعل عبدالله ،على جائزة �أبو القا�سم
ال�شابي لل�شعر "فئة ال�شباب" ملو�سم  ،٢٠٢٠بتحقيقها املركز الأول بعد
مناف�سة مع العديد من ال�شعراء وال�شاعرات من كافة الدول العربية.
وتقام م�سابقة ال�شاعر �أب��و القا�سم ال�شابي �سنويا ،عقب �إط�لاق
ا�سمه عليها تكرميا له يف العام  ،1984وت�شرف عليها وزارة ال�ش�ؤون
الثقافية ،بينما متنح �سنويا للق�صة �أو ال�شعر �أو امل�سرح �أو الرواية.
وانتهت ال�شاعرة م�شاعل عبدالله ،م�ؤخرا من �إع��داد ديوانها الأول
الذي حمل عنوان "خارج الوقت" ،الذي �سريى النور قريبا.

1500

فعاليات
للصغار

زهرة تجمّل مداخل "الصرار"

الدمام  -البالد
تبذل �أمانة املنطقة ال�شرقية ،جهودها لتجميل
مداخل امل��دن� ،إذ زرع��ت  1500زه��رة عند املدخل
ال�����ش��م��ايل وامل��دخ��ل اجل��ن��وب��ي مب��دي��ن��ة ال�����ص��رار،
بينما قامت ب�أعمال تركيب  15مظلة ت�شمل مقاعد
للجلو�س وط�����اوالت ،يف امل�سطحات اخل�����ض��راء
واحلدائق باملدينة ،ونفذت �أعمال �إ�صالح و�إعادة
ت�أهيل الأج���زاء التالفة واملتهالكة من امل�سطحات

اخل�����ض��راء واحل���دائ���ق ب��ط��ري��ق امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه بن
عبدالعزيز ،و�إزال��ة الأتربة واملخلفات ال�صناعية
البالغة  88طن ًا �أ�سبوعي ًا.
وت���أت��ي ه��ذه الأع��م��ال �ضمن خطة الأم��ان��ة �إىل
حت�����س�ين م��داخ��ل ال��ط��رق وال��������دوّ ارات ،و�أن�����س��ن��ة
امل��دن وج��ودة احلياة ،وحت�سني امل�شهد احل�ضري
ومعاجلة الت�شوهات الب�صرية ،يف مدن وحمافظات
املنطقة.

جتذب الفعاليات املختلفة التي تنفذ خالل ال�شتاء احلايل يف عدد من مناطق التنزه الأطفال ،وتظهر
طفلتان �سعيدتان بالر�سم على الوجه يف ركن خ�ص�ص لهذا الغر�ض ب�أحد املتنزهات يف املنطقة ال�شرقية� ،إىل
جانب فعاليات �أخرى نظمت لأجل الرتفيه على ال�صغار( .الدمام :حمود الزهراين)

اإلفراط في تناول فيتامين
"د" يؤدي للتسمم
الريا�ض  -البالد
قطعت م��دي��ن��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ال��ط��ب��ي��ة ،ممثلة يف طب
الأ�سرة ،ب���أن تناول جرعات �أك�ثر من املو�صى بها ،يُعد
خطر ًا ي�ؤدي �إىل ارتفاع م�ستوى الفيتامني يف الدم ب�شكل
مفرط ،وبالتايل �إىل �سُ ِ ّم َيّة فيتامني (د) واملعروفة �أي�ض ًا
با�سم فرط فيتامني (د) ،وهي حالة نادرة لكنها حمتملة
اخل��ط��ورة ،وحت��دث يف العادة ب�سبب تناول اجلرعات
الكبرية ولي�س ب�سبب التع ُّر�ض لأ�شعة ال�شم�س �أو ب�سبب
املتخ�ص�ص يف طب الأ�سرة
النظام الغذائي .و�أو���ض��ح
ّ
باملدينة ال��دك��ت��ور ن��اي��ف ال��عُ��م��ري؛ �أن �أع��را���ض ت�سمّم
فيتامني (د) من �آث��ار فرط الكال�سيوم يف ال��دم ،وت�شمل
بع�ض الأعرا�ض الع�صبية ،مثل االنفعاالت والتهيج ،ويف
احلاالت ال�شديدة انخفا�ض م�ستوى الوعي والإغماء ،كما
ت�شمل بع�ض �أعرا�ض اجلهاز اله�ضمي ،مثل� :آالم البطن
والغثيان والتقي�ؤ والإم�����س��اك ،وت�سبّب �أي�ض ًا �ضعف
اجل�سم و�آالم العظام وم�شكالت يف الكلى مثل التبول
املتك ّرر ،وتكوّ ن ح�صوات الكال�سيوم يف الكليتني ،وميكن
ل�ل�أع��را���ض �أن تتفاقم ب�شكل �أك�بر لت�سبّب ع��دم انتظام
�ضربات القلب ،مبينا �أن تناول � 60أل��ف وح��دة دولية
( )IUيومي ًا من فيتامني (د) لعدة �أ�شهر ي�سبب ال�سُ ِ ّم َيّة.

كفيفة تبدع في التقاط الصور الفوتوغرافية
جدة  -البالد
�أظ��ه��رت م�صورة �سعودية كفيفة ،براعة
يف التقاط ال�صور الفوتوغرافية
ب��ج��ودة عالية ،م��ا �أده�����ش كل
م���ن ���ش��اه��د ال��ل��ق��ط��ات ال��ت��ي
�صورتها.
وق��ال��ت �أجم���اد امل��ط�يري،
�إنها بد�أت الت�صوير منذ 5
�سنوات وحتديدا يف عمر
الـ 12عاما ،قبل �أن حت�صل
ع���ل���ى دورات الح��ت��راف
امل���ه���ن���ة ،م�������ش�ي�ر ًة �إىل
�أنها تناف�س حاليا
امل���������ص����وري����ن
الآخرين.

ولفتت �إىل �أن جملة �سلبية وجهت لها من
�شخ�ص جعلتها جتتهد الح�تراف الت�صوير.
و�أ�ضافت "�س�ألني �أحدهم� :أن��ت كفيفة كيف
تكونيني م�صورة ؟ فف�ضلت ال��رد العملي
باالجتهاد �إىل �أن �أ�صبحت حمرتفة يف
الت�صوير الفوتوغرايف.
و�أك���دت �أن الله عو�ضها ع��ن نعمة
ال���ب�������ص���ر ب���ال���ب�������ص�ي�رة والإدراك
والإح�سا�س ،الفتة �إىل �أن درجة
الإب�����ص��ار ل��دي��ه��ا �أق���ل م��ن ،1
لكنها تلتقط ال�صور
وجت���ري ل��ه��ا بعد
ذل���ك التعديل
ال�ل�ازم عرب
ال��ب�رام����ج
احلديثة.

